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  مــقــدمــــــــــات
   الكلمة وأنواعها: ًأوال

 & :  اسم، وفعل، وحرف: لفظ يدل على معىن مفرد، وهي ثالثة أنواع.  
:و معىن يف نفسها، ومل تقترن بزمن وهو كلمة دلت على ذات أ.   

 :             دلت على ذات(قلم، حممد، نـهر.(  
  ).دلت على معىن(لشجاعة       احلب، الكره، ا: 

  

  :ولالسم عالمات متيزه عن أخويه الفعل واحلرف، هي  &
  .القلم ، النهر: التعريف عليه ) أل(يقبل دخول  -١
 .حممود طالب متفوق : يقبل دخول التنويــن عـليه  -٢
 .مشيت من املدرسة إىل البيت:يقبل دخول حروف اجلر عليه  -٣
 .يا حممد:  دخول حرف النداء عليه يقبل -٤

،وهو كلمة دلت على معىن يف نفسها واقترنت بأحد األزمنة الثالثة املاضي واحلاضر واملستقبل   
 : اكتب ،كتب ،يكتب.  

   :وللفعل عالمات متيزه عن أخويه االسم واحلرف ، منها  &
١-  :ضارع وحده، وتدالن على االستقبالوتدخالن على الفعل امل  

 :- سوف نصليهم سعرياً  -            ريباً سأعود املريض ق  
٢-  :      االسم الذي أسند إليه الفعل مؤنث على أنّ   للداللة  وتدخل على الفعل املاضي. 

 :اهللا أكرب :  عائشة قالت.  
٣-   :خل على الفعل املاضي لتدل على الفاعل دوت.  

 :كتبت كتبت ، كتبت ، .  
٤- .   

 : نقومي ، اكتب.  

 وهو كلمة ال يظهر معناها كامالً إال مع غريها من األلفاظ وال يقبل شيئاً من عالمات األمساء وال 
  .من عالمات األفعال 

 :  
  من ، إىل ، عن ، على ، يف ، الباء ، الكاف ، الالم : من حروف اجلر  -
  الواو ، مث ، الفاء ، بل ، أو: من حروف العطف  -
   الناهية -مل ، ملا ، الم األمر ، ال: من حروف اجلزم  -




  

 

 ٢ 

   اإلعراب والبناء: ًثانيا
 عليها من عامل يقتضي الرفع إىل عامـل       هو تغري حركة آخر الكلمة بتغري العوامل الداخلة         :  )أ

  .النصب إىل آخر يقتضي اجلر وهكذا يقتضي 
  

: ١-  فعل مضارع مرفوع لتجرده من عوامل النصب واجلزم :  الطفل بالكرة يلعب.  
 ) .لن ( فعل مضارع منصوب لوجود عامل يقتضي النصب :  مدـ أحيسافرلن  -٢
 ) .مل ( لوجود عامل يقتضي اجلزم فعل مضارع جمزوم :  دـمـ أحيسافرمل  -٣
 ) .على(اسم جمرور لوجود عامل يقتضي اجلر :  حممدسلمت على  -٤
٥-  مفعول به منصوب لوجود عامل يقتضي النصب على املفعولية :  داًـحمـمرأيت. 

&    
١- ن ال وهيف حركات الراء من الفعل تلفظ به مانعو ما ال مينع م يسافر(، كما رأيت.(  
٢-  :  ن تعذر أو ثقل أو مناسبةن التلفظ به مانع موهو ما مينع م.  

     
 تقدر مجيع احلركات يف اية األمساء واألفعال املنتهية بألف لتعذر ظهور احلركة عليها # 

 :إىل العال  ومسالذرارأى الفىت ا .  
  .فعل ماض مبين على الفتح املقدر منع من ظهوره التعذر : رأى 
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر : الفىت 
  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر : الذرا 
  .عالمة جره الكسرة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر اسم جمرور و: العال 

تقدر حركتا الضم والكسر يف اية األمساء واألفعال املنتهية بياء أو واو من أصل الكلمة لثقـل ظهـور                   # 
 .احلركة يف اللفظ 

 :يقضي القاضي على اجلاين -١ .  
  .ى الياء منع من ظهورها الثقل فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عل: يقضي 

  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل : القاضي 
  .اسم جمرور وعالمة جره الكسرة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل : اجلاين 

   يعلو احلق -٢
  . منع من ظهورها الثقل فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الواو: يعلو 

  .تقدر احلركات يف اية األمساء املتصلة بياء املتكلم الشتغال احملل باحلركة املناسبة للياء # 
 :-  أمسك أخي بكتيب وأخذ حمفظيت. 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال احملل               : أخي  
  .حبركة املناسبة 

اسم جمرور وعالمة جره الكسرة املقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال احملل               : تيب  ك
  .حبركة املناسبة 

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل الياء منع مـن ظهورهـا                : حمفظيت  
  .اشتغال احملل حبركة املناسبة 



 

 

 ٣ 

  ة واحدة ال تتغري بتغري العوامل وهو لزوم آخر الكلمة حال.  
 ) : من الكلمات املبنية وهو اسم إشارة) هؤالء.   

١-  اسم إشارة مبين على الكسر يف حمل رفع مبتدأ :  الرجال يعملون.  
٢-  رأيتاسم إشارة مبين على الكسر يف حمل نصب مفعول به :   الرجال. 
٣-  مررتعلى الكسر يف حمل جر حبرف اجلر اسم إشارة مبين:   الرجال . 

 & 
  .بعض األمساء  -          ج.بعض األفعال  -           ب.كل احلروف  -أ
  

  . وال حمل هلا من اإلعراب  فكلها مبنيةأما  �
   : فهيأما  �

  السكونويبىن على الفتح والضم و:  الفعل املاضي -أ
  .ويبىن على السكون أو الفتح :  الفعل املضارع املتصل بنون النسوة أو نون التوكيد -ب
  .ويبىن على السكون والفتح وحذف النون وحذف حرف العلة :  فعل األمر -ج

  

   : فمنهاأما  �
  مساء االستفهام      أ -د         أمساء اإلشارة -     ج     األمساء املوصولة  -ب            الضمائر  -أ

   األعداد املركبة- بعض الظروف       ح-ز                 أمساء الشرط- أمساء األفعال     و-هـ
  

  ،اسم معرفة يتعني املقصود منه جبملة بعده تسمى صلة املوصول :أحب الذين علموين.  
  

&    
  .ل رفع أو نصب أو جر حبسب موقعهاوهي أمساء موصولة مبنية يف حم:  الذي، اليت،الذين،اللوايت،الاليت،من،ما-
  .أمساء موصولة معربة تعامل معاملة املثىن ) : ما كان على صيغة املثىن (  اللذان ، اللتان -
 :علموين الذين أحب -١ .  

  .ل به اسم موصول مبين يف حمل نصب مفعو: الذين 
  . يفيدك ا اشتغل مب-٢

  .اسم موصول مبين يف حمل جر حبرف اجلر : ما 
  . فازا باجلائزة اللذان حضر -٣

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثىن : اللذان 

     
  .جيب أن تشمل مجلة الصلة على ضمري يعود على االسم املوصول يسمى عائداً # 

  




  

 

 ٤ 

  اسم نستعمله لنشري به إىل شيء دون آخر .  
 : أعطين هذا القلم ال ذاك.  

  

   

 
  
  

  
 

  
   

&   
أمساء اإلشارة مبنية يف حمل رفع أو نصب أو جر حبسب موقعها إال ما كان منها للمثىن فهو معرب يعامـل                     

   .معاملة املثىن
  

  

 : الفىت مهذب هذا -١   
  .اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ : هذا 

  هنا اذهب من -٢
  .اسم إشارة مبين يف حمل جر حبرف اجلر : هنا 

   فائزان هذين إنّ -٣
  .اسم إنّ منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق باملثىن: هذين 

  

 
  .، أو الغائبم معرفة يدل على املتكلم، أو املخاطباس :رـالضمي& 

  

ا وحدها من غري أن تتصل بكلم وهي ما ميكن النط وهي نوعان ةق ، :  
  

   

 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

هنا، هناك، هنالك 
  مةـم، ثَـثَ

 
   ذاك، تلك ، أولئك

 

  هذا، هذان، هذه،
  هاتان، هؤالء

   

  

  : وهي  
  تكلمملل) إياي ، إيانا (  -
  للخطاب)إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن( -

  للغيبة) إياه، إياها، إيامها، إياهم، إياهن(  -

  

  : وهي 
   تكلمملل) أنا ، حنن (  -
  للخطاب) أنت، أنت، أنتما، أنتم، أننت (  -
  للغيبة) هو، هي، مها، هم، هن (  -

  



 

 

 ٥ 

 ا وحدها وتتصل دائماً بكلمة أخرى ، وه الثة أنواع  ثي وهي ما الينطق:  
   

 
  
  

  
 

  
   
     

وهي ضمائر اتصلت بالفعل من غري أن تظهر يف اللفظ  ، :عاشر إخوانك باملعروف.  
: نعبدإياك -١                          ضمري منفصل مبين يف حمل نصب مفعول به .  

  . ضمري منفصل مبين يف حمل رفع مبتدأ             خرين  حنترم اآلحنن -٢
  . اسم إنّ ضمري متصل مبين يف حمل نصب              طبيب خملص ك إن-٣
  . ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل                   معطفيت لبس-٤
٥-األعداَء من أرضنا نا أخرج      ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل .  
٦-األعداُء من أرضنا نا أخرج      ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به .  
  ) .أنت (  الفاعل هنا ضمري مستتر تقديره              ادرس اللغة العربية -٧

   ، ا عن أمر جمهول وهي أمساء مبهمة نستخرب :ماذا كتبت ؟  
  .) ، أيان ، كيف ، أنى ، كم ، أي  من ، ما ، ماذا ، مىت (:وهي 

     
  .ما تبقى من األمساء املبنية سيأيت ذكرها يف موضعها من هذه املذكرة إن شاء اهللا تعاىل # 

  

  عالمات اإلعراب : ًثالثا
  

   

  
  املضافة إىل غري ياء املتكلممجع املذكر السامل، األمساء اخلمسة :  الواو-١
  املثىن:  األلف -٢
  األفعال اخلمسة:  ثبوت النون -٣

  
  األمساء اخلمسة املضافة إىل غري ياء املتكلم:  األلف -١
  مجع املؤنث السامل:  الكسرة -٢
  األفعال اخلمسة:  حذف النون -٣

  األمساء اخلمسة املضافة إىل غري ياء املتكلم املثىن، مجع املذكر السامل، :  الياء-١  
  املمنوع من الصرف :  الفتحة -٢

  األفعال املضارعة معتلة اآلخر: رف العلة ح حذف -١  
  األفعال اخلمسة:  حذف النون -٢

     
  .ال الرفع والنصب لألفعال واألمساء ، اجلر خاص باألمساء ، اجلزم خاص باألفع# 

 

ـ     (:وهي  فالتاء املتحركـة، أل
 االثنني، واو اجلماعة، يـاء    

  )املخاطبة، نون النسوة 

 
 

 يـاء املـتكلم، كـاف      (:وهي
  )خاطب، وهاء الغائب امل


 

 
   )ا ـن ( :وــوه


 




  

 

 ٦ 

    

   *يــــل املاضـــالفع* 
، ويتميز بقبوله تـاء التأنيـث       )أقبل:( وهو معىن يدل على حدث جرى قبل التكلم، مثل        : الفعل املاضي &  

  ).أقبلت، أقبلت :( الساكنة أو التاء املتحركة، فتقول
  

 
  

  

  

 

  

  

  

  
  
  

  

   *فعل األمـــــــــر* 
 فيه وقوع الفعل مـن الفاعـل        بطلَوهو معىن يدل على حدث مقترن بالطلب ي       : فعل األمـــــر   & 

ويتميز بداللته على الطلب مع قبولـه يـاء   ) ، وال الناهيةالم األمر(املخاطب بغري   
  ).نادرسي، ادرس(  نون التوكيد املخاطبة أو

   

 
  
  

  
    

  
  
  
  
  

  . إذا مل يتصل به شيء-١
 :درس  

  . إذا اتصلت به تاء التأنيث-٢
 :تدرس.  

 إذا اتصلت به ألف االثنني أو     -٣
  .ألف االثنتني مع تاء التأنيث

 :درسا، درستا.  
  . املفعول)نا( إذا اتصلت به -٤

 :نا اليهمن بالدناأخرج ود. 

  .إذا اتصلت به واو اجلماعة # 

 :آمنوا، درسوا  

  . إذا اتصلت به التاء املتحركة-١
      :      ،ذهبــت ،ذهبـت

ذهبت           .  
  . إذا اتصلت به نون النسوة-٢

      :نلعب.  
  .الفاعل) نا( إذا اتصلت به -٣

      :أنــاخرج        اليهــود 
 .من بالدنا

 إذا مل يتصل به     -١
  .يء ـش
 :ادرس.  

 إذا اتصلت به    -٢
  .نون النسوة

 :نادرس. 

 كان معتل اآلخر    ذاإ -
  .ومل يتصل به شيء

:- ِاهللا اتق .  
  . ادع اهللا-
  . انس األمر-

  

  :إذا كان متصالً بـ
  .نـ ألف االثني-١

 :ادرسا  
  .ةـ واو اجلماع-٢

 :ادرسوا.  
  .ةـ ياء املخاطب-٣

 :ادرسي. 

إذا اتصلت به نون    
  .التوكيد 

 : ــــنادرس
 .رنْـعاشـ

 

 #:  

تاء التأنيث الساكنة ال حمل هلا      

 .من اإلعراب

   



 

 

 ٧ 

     

  *الفعل املضار ع * 
احنرف ) مل(وهو معىن يدل على حدث جرى أثناء أوبعد زمن التكلم دون إضافة، فإن دخلته : الفعل املضارع& 

  .إىل الزمن املاضي
  :ومما مييزه& 

  ).لعب، ألعبنيلعب، تلعب، : (، مثل)نأيت(عة اموعة يف كلمة  أن يبدأ بأحد أحرف املضار-١
  . قبوله السني وسوف، ومها يدالن على االستقبال، إال أنّ السني أقل استقباالً من سوف-٢

  . وتدل على املستقبل البعيد)   يعطيك ربك فترضىولسوف. (أ: مثل
  .ب وتدل على املستقبل القري).       أعـود املـريـضس. (ب

  
 

  

  
  

   

  

  

  
  
  
  
  
  

 
  . الفعل املضارع املبين على الفتح أو السكون يبقى حمافظاً على حمل إعرابه األصلي-١

  .يدرسـن جيداً التلميذات مل : مثل
  . حمل جزمفعل مضارع مبين على السكون التصاله بنون النسوة يف: يدرسـن. حرف جزم: مل

اليت تنصب بأن   ) الم التعليل (و) وهي حروف تنصب بنفسها   ). ( أن، لن، كي، إذن   :(  حروف النصب هي   -٢
  .وتنصب بأن املضمرة وجوباً) حىت، أو، فاء السببية، واو املعية، الم اجلحود(املضمرة جوازاً، و

  .ه اجلميلةر يأيت الربيع إال ومعه أزهاسوف لن: فال جيوز أن نقولال جيوز أن يدخل النفي بعد السني وسوف،  -٣
  .سوف يأيت الربيع ومعه أزهاره اجلميلة: وإمنا 

  .لن يأيت الربيع إال ومعه أزهاره اجلميلة: أو   

ــسبقه =  إذا مل ي
ناصب أو جازم   
ومل يتصل بنون    
ــسوة،وال  النـ

  .ون التوكيدـن
 :نفعل اخلري. 

 المضارع المبني المضارع المعرب

إذا سبق حبـرف    = 
  .زمـج

  

 :  
 مليلـــد و مل -١

يولـد.  
ــزنْ إ ال -٢ نّ حت

  .اهللا معنا
 يـذوقوا   ملَّا -٣

  .العذاب
 .يقل خرياً فل-٤

إذا اتصلت به   = 
  .نون التوكيد

:  
ــتلَ-١ ن  ألقـ

  .الكافرأو يسلم
ن  ألستسهلَ -٢

 .الصعب

إذا اتصلت به   = 
  .نون النسوة

:  
ــدات -١  الوال

ــع ن يرضـ
أوالدهن.  

ــات -٢  املطلق
ــص ن يتربـ

 .بأنفسهن

  رف نصبإذا سبق حب=
 :  

ــب -١ ــامأن جي   تن
  تستيقظَ كيمبكراً  
 .نشيطاً

 لك حىت    نؤمن لن -٢
  .نرى اهللا جهرة

  .نجحلت ادرس -٣




  

 

 ٨ 

   

 

:  
 ما أنزلنا عليـك     -

   .لتشقىالقرآن 
ــشقى ــل :  ت فع

مضارع منصوب  
بفتحة مقدرة على 

  .األلــف
  

  *الفعل املضارع معتل اآلخر * 
  

  .)ينسى، يطفو، جيين:( ، مثلوهو الفعل املضارع الذي يكون احلرف األخري فيه حرف علة& 
  

   

 
  
  

  
    

  
  
  
  
  
  

  
   

ّر ذلك، وال تظهر الضمة والكسرة على الواو والياء لثقلها   ال تظهر احلركات مجيعها على األلف لتعذ.  
   

  * األفعــال اخلمســة *
  

  .وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ياء املؤنثة املخاطبة& 
  

     
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     
  .هلايف حمل رفع فاعل مبنية ) واو اجلماعة، ألف االثنني، ياء املخاطبة ( الضمائر املتصلة باألفعال اخلمسة 

 :  
  . الدقةأتوخى أنا -
  . لكم اخلرينرجو -
 مـن   جتـين  إنك ال    -

  .الشوك العنب
 جتـين /نرجو/ أتوخى  :

ــضارعة   ــال م أفع
مرفوعة بضمة مقدرة   

  .رف العلةعلى ح

 
:  
 يعلـو  أناضل كي    -

  .صوت احلق
 حتـاكي  حاول أن    -

  .أبـاك
ــو ــاكي/  يعل : حت

ــضارعة  أفعــال م
ــصوبة بفتحــة  من
ظاهرة على حرف   

  .العلة

 :  
  . ذكر اهللاستن ال -
 مع اهللا إهلـاً     تدع ال   -

  .آخـر
  . فصل الشتاءيأت ملا -
 يـأت /تدع/ تنس :

ــضارعة  ــال م أفع
جمزومة حبذف حرف   

  .العلة من آخره
 


 

 
 

 
                 تلعبان                 تلعبنييلعبون             تلعبون               يلعبان   

 .وكلها أفعال مضارعة مرفوعة، وعالمة رفعها ثبوت النون

 
       لن تلعبا                لن تلعيبلن يلعبوا          لن تلعبوا            لن يلعبا           
 .وكلها أفعال مضارعة منصوبة، وعالمة نصبها حذف النون

 
   تلعيب   مل   تلعبا                 مل   يلعبا            مل يلعبوا           مل تلعبوا             مل

 . حذف النونجزمها، وعالمة جمزومةوكلها أفعال مضارعة 



 

 

 ٩ 

 :   
  ). ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمآمنوايا أيها الذين  (-١

  .فعل ماضٍ مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة: آمنوا
  .ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل: واو اجلماعة

  ". ماءك ابلعيوقيل يا أرض  " -٢
  .، وياء املخاطبة يف حمل رفع فاعلفعل أمر مبين على حذف النون التصاله بياء املخاطبة : ابلعي

  ". يف غيابة اجلبأن جيعلوهوأمجعوا "  -٣
  .حرف مصدر ونصب واستقبال: أن

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة،والواو يف حمـل               :جيعلوه
  ).أمجعوا( رفع فاعل، واهلاء يف حمل نصب مفعول به، واملصدر املؤول يف حمل نصب مفعول به لـ

  . "تؤمنوا قل مل"  -٤
  . جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسةفعل مضارع جمزوم، وعالمة : تؤمنوا

  .ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل: واو اجلماعة
  ".بأنفسهن ثالثة قروء  يتربصناملطلقات و " -٥

 نفاعليف حمل رفعونون النسوة فعل مضارع مبين على السكون التصاله بنون النسوة، : يتربص .   
  ".رنكم باهللا الغرور  احلياة الدنيا وال يغتغرنكمفال  " -٦

فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد يف حمل جزم، ونون التوكيد ال حمل هلا مـن                 : تغرنّ
  .يف حمل نصب مفعول به: ، كماإلعراب

   ومها               يتعاوران مالءة احلُضرفأقبالجارى أباه  -٧
  .رفع فاعل الثنني، وألف االثنني ضمري متصل مبين يف حملفعل ماضٍ مبين على الفتح التصاله بألف ا: أقبال

٨- من األرض كرتاً عظيماًاستخرجت .  
فعل ماضٍ مبين على السكون التصاله بالتاء املتحركة : استخرجت  

  .والتاء ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل
  . من البيت للترتهخرجنا -٩

  .الفاعل) نا( فعل ماضٍ مبين على السكون التصاله بـ : خرجنا
  .ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل) نا(و 

  . مبكرات استيقظْن:  قالت األم لبناا-١٠
  . فاعلنون النسوة يف حمل رفعفعل أمر مبين على السكون التصاله بنون النسوة، و: استيقظن 

  . إخوانك باملعروف عاشرنْ -١١
لتوكيد اخلفيفة، ونون التوكيد حرف ال حمل له مـن   فعل أمر مبين على الفتح التصاله بنون ا       : عاشرنْ  

  .اإلعراب، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت
  .يعلمون الذين يعلمون والذين ال يستوي قل هل -١٢

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل: يستوي
  .نون، ألنه من األفعال اخلمسةفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت ال: يعلمون
  .ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل: والواو




  

 

 ١٠ 

  . على اخلرينلتقي أرجو أن -١٣
 .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: نلتقي

  . غري عشر دقائق يبق مل -١٤
 .فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة: يبق

   .يفىن القناعة كرت ال -١٥
  . فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر:يفىن

           ما دهى الكونُ أيها الفرقدانتعلمان نبئاين إن كنتما -١٦
يف حمل رفع فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، وألف االثنني : تعلمان
  .)كان( حمل نصب خرب يف) تعلمان(، ومجلة فاعل

  

   * اجلازمأسلوب الشرط* 
  
   

 
  
  

  
 

 

:    ج  وءاًـ سلـــيعم      نـــمـــــيبهز   
  جواب الشرط        فعل الشرط          الشرطداةأ           

  نتيجة له وناجم عنهفهو لشرط  جواب الشرط مرتبط حدوثه حبدوث فعل انَّأ  ظـالح.  
  

   

 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 :  
  . أحسنتم ألنفسكمأحسنتم إنْ -

فعل ماضٍ مبين علـى الـسكون       : أحسنتم
  اء املتحركة يف حمـل جـزم       تالتصاله ب 

  .لشرطفعل ا
 ضمري متصل مـبين يف حمـل      : اء املتحركة تو

  .رفع فاعل

 :  
١- ناهللا جيعل له خمرجاًيتق م .  

 مضارع جمزوم وعالمة جزمه حـذف       فعل: يتق
  .، وهو فعل الشرطحرف العلة من آخره

  . تنجحنتدرسن إنْ -٢
نفعل مضارع مـبين علـى الـسكون        : تدرس

 التصاله بنون النسوة يف حمل جـزم وهـو       
  .فعل الشرط

   

  



 

 

 ١١ 

  

   

 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
   .حرف شرط مبين على السكون ال حمل له من االعراب:  إن -١
  .حرف شرط مبين على السكون ال حمل له من االعراب:  إذما -٢

  

 
  .فهي معربة) أي(مساء الشرط مبنية فيما عداأ# 

  :، وتكون }من ، ما ، مهما { -)أ
  .ن كان فعل الشرط يطلب مفعوالً إ يف حمل نصب مفعول به -١

 ) : من جتاور فأحسن إليه(  
  .ن كان فعل الشرط الزماً أو متعديا استوىف مفعوله ومجلة جواب الشرط خربهإأ  يف حمل رفع مبتد-٢

 ) : فليعمل به راد خرياًأمن )/( مهما يرتل بك من خطب فاحتمله .(  
  )بناؤكأكيفما تكن يكن :( حمل نصب حال من فاعل الشرط ، يف وهي : }كيفما{ -)ب
  ).كأكرممىت تأت :( . رف زمان لفعل الشرطوهي يف حمل نصب ظ: } مىت ، أيان  { -)ج
  )  صديقاً جيدحيثما يذهب:( . وهي يف حمل نصب ظرف مكان لفعل الشرط : }أين، أىن، حيثما{ -)د

 

 
 

 

 

  
 

    

: - ــسك  إن ميس
فهو علـى   اهللا خبري   

  كل شيء قدير
الفاء رابطة جلـواب    

  .الشـرط
ضمري متصل مبين   : هو

  .يف حمل رفع مبتـدأ
خـرب مرفـوع    : قدير

مة وعالمة رفعه الـض   
  .الظاهـرة

واجلملة االمسية يف حمل    
  .جزم جواب الشرط

: -   فقد  وإن يكذبوك
  .من قبلك كذبت رسلٌ

الفـاء رابطــة جلــواب  
  .الشـرط

  .حرف حتقيق: قد
فعل ماضٍ مبين    : كذبت

تـاء  : على الفتح، والتاء  
التأنيث الساكنة ال حمـل     

  .اب هلا من اإلعر
نائب فاعل مرفوع   : رسلٌ

  .وعالمة رفعه الضمة
واجلملة الفعلية يف حمـل     

  .جزم جواب الشرط

 :   
 إن أحسنتم أحسنتم    -

  .ألنفسكم
فعل مـاضٍ   : أحسنتم

مبين علـى الـسكون    
التصاله بتاء املتحركة   
يف حمل جزم جـواب     

  .الشرط
ضمري : وتاء املتحركة 

متصل مبين يف مـحل    
  .رفع فاعـل

 :  
 مهما مجع اإلنـسان     -١

  .يقفدهمن مال حرام 
فعـل مـضارع    : يفقده

جمزوم وعالمة جزمـه     
السكون وهو جـواب    

  .الشرط
  .تستفدن إن تقرأن -٢

فعل مـضارع   : تستفدن
مبين علـى الـسكون     
التصاله بنون النسوة يف    
حمــل جــزم جــواب 

  .الشرط




  

 

 ١٢ 

  :وتكون حسب ما تضاف إليه : }أي {  -)هـ
  )سكن أ تسكن  بلدأي ):  فيه،و مكان كانت مفعوالًأىل زمان إضيفت أ فإن -

مضافو وهاسم شرط منصوب بالفتحة، مفعول فيه : أي .  
  ) تكرم أكرم  إكرامٍأي ):، مطلقاً ىل مصدر كانت مفعوالًإضيفت أن إ و-

  .، وهو مضافاسم شرط منصوب بالفتحة، مفعول مطلق: أي 
  ).من ، مهما ، ما ( ىل غري الظرف واملصدر فحكمها حكم إ وإن اضيفت -

 ):مضافو، وهمفعول به: اسم شرط منصوب بالفتحة:أي)تقرأ تستفد  كتابٍأي .  
)د رجلٍأيسد يجمضافو، وهمبتدأ: اسم شرط مرفوع بالضمة: أي)  ي .  

  

 
نقـدر   يأيت بعدها اسم ويف هذه احلالـة  فعالن جمزومان لفظا أو حمال، ولكن قد) إن( املفروض أن يأيت بعد   ١ 

  . الفعل املذكوربعدها فعال يفسره
 ):حد من املشركني استجارك فأجره أن إو.(  
  .فاعل لفعل حمذوف يفسره الفعل املوجود : أحد 

  .فتدغم فيها النون ) نإ(الزائدة بعد ) ما( يكثر وقوع  ٢ 
 ):ا ترزيداً  فأكرمه إم (  
  .عرابإلن احرف شرط مبين على السكون ال حمل له م): إن/ (ن ما إصلها أ: إما 

  .عراب إلحرف زائد مبين على السكون ال حمل له من ا): ما(
  

 :   
  .) وما تنفقوا من خري يوف إليكم (:قال تعاىل  -١

  .اسم شرط جازم مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به: ما
  .األفعال اخلمسة، وهو فعل الشرطفعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمه حذف النون ألنه من : تنفقوا

  .ري متصل مبين يف حمل رفع فاعلمض: واو اجلماعة
فعل مضارع جمزوم،وعالمة جزمه حذف حرف العلّة، وهو جواب الشرط، ونائب الفاعل ضمري : يوف

  ).هو(مستتر تقديره 
  ).رهلم ما قد سلف فَغإن ينتهوا ي:( قال تعاىل  -٢

  .ل له من اإلعرابحرف شرط جازم مبين ال حم: إن
  فعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، وهو جواب الشرط، : ينتهوا

  .ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل: واو اجلماعة
  .فعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمه السكون، وهو جواب الشرط: يغفر
  . فاعلاسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع نائب: مـا

  ).من كان يريد العزة فلله العزة مجيعاً:(  قال تعاىل-٣
  .اسم شرط جازم، مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ: من

  .ضمري مستتر تقديره هو: فعل ماضٍ ناقص مبين على الفتح يف حمل جزم، واسم كان: كان
جمرور وشبه اجلملة يف حمل حرف جر، ولفظ اجلاللة اسم : رابطة جلواب الشرط، والالم: الفاء: فلله

  .رفع خرب مقدم
  .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: العزة

  .واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط
 .يف حمل نصب خرب كان) يريد العزة(واجلملة الفعلية )/ من(والشرط وجوابه يف حمل رفع خرب املبتدأ 



 

 

 ١٣ 

   ). أينما تكونوا يدرككم املوت (:قال تعاىل  -٤
  .اسم شرط جازم، مبين يف حمل نصب ظرف مكان: أينما

  .فعل مضارع تام جمزوم، وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، وهو فعل الشرط: تكونوا
  .ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل: واو اجلماعة

  .فعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمه السكون، وهو جواب الشرط: يدرككم
 .متصل مبين يف حمل نصب مفعول بهضمري : كم

  ).ما فال تقل هلما أف مها أو كاله أحد عندك الكرب إما يبلغن:(قال تعاىل  -٥
  .حرف شرط جازم مبين ال حمل له من اإلعراب: إن: إما

  .حرف زائد:  ما
يف حمل جزم، وهو فعل الشرط التصاله بنون التوكيدفعل مضارع مبين على الفتح: يبلغن .  

  . التوكيد ال حمل هلا من اإلعرابنون
  .حرف ي وجزم: رابطة جلواب الشرط، ال: الفاء: فال
، واجلملة الفعلية )أنت(فعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مستتر تقديره : تقل

 .يف حمل جزم جواب الشرط

  ).ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا:(  قال تعاىل-٦
  .اسم شرط جازم، مبين يف حمل نصب مفعول به: ما

  .فعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمه السكون، وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني: يفتح
  .النافية للجنس: رابطة جلواب الشرط، ال: الفاء: فال

  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةاسم ال النافية للجنس: ممسك
 .، واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط)يف حمل رفع خرب الوشبه اجلملة (جار وجمرور : هلا

 :   

  ).إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح :( قال تعاىل -١
  ).إن يتفرقا يغنِ اهللا كالً من سعته :( قال تعاىل -٢
  ).إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم:(  قال تعاىل-٣
  ).تزكى فإمنا يتزكى لنفسه ومن :(  قال تعاىل-٤
٥- دينار تدخر ينفعك يف املستقبل أي . 
 . خيلص لك ً مىت تستأمن عاقال -٦
 .فليعمل به  من أراد خرياً -٧
 . حيثما تستقم يقّدر لك اهللا جناحاً يف غابر األزمان -٨

  
 

 و يعرب ما بعدها حسب الصيغة اليت        ،ط ولكنها ال جتزم   دوات تربط بني جواب الشرط وفعل الشر      أوهي       
  .وهو فعل الشرط أو جواب الشرط : عرابهإورد عليها، ونقول يف 

  




  

 

 ١٤ 

  
    

يلصحرف شرط يفيد التف  اأم  
-أم فال تقهرا اليتيم   
- ا الـشريف فمـن شـرفت       أم 

  .أعماله

  ال اسمإ ال يليه -
جيـب أن    جواب الشرط    -

  يقترن بالفاء
حرف شرط يفيـد امتنـاع        لو

  اجلواب المتناع الشرط
  .ألمسعهم  لو علم اهللا فيهم خرياً-
   لو ناصرتين لناصرتك-

 ماضياً ذا كان اجلواب فعالًإ -
  .اقترانه بالالم   وجبمثبتاً

لوال ، 
  لوما

حرفا شرط يفيـدان امتنـاع      
  جلواب لوجود الشرطا

-األمم  ما تقدمت لوال العلم.  
  .طفالألا  لضاعمأل لوما ا-

   اسم مرفوع يليهما دائماً-
 ماضـياً  ذا كان إ وجواما   -

  .اقترانه بالالم  مثبتا وجب

اسم شرط، ظرف ملا يستقبل       إذا
  من الزمان

  ذا كانت النفوس كباراًإ -
   األجسامتعبت يف مرادها           

  روم م غامرت يف شرفإذا-
  النجوم فال تقنع مبا دون            

  . الفعل  يليه إال ال-
 ذا تالها اسم يقدر فعـل  إ و -

  .حمذوف

اسم شرط يفيد الزمان ويفيد       كلما
  التكرار

ضعف ساعد    كلما قوي ساعدنا   -
  .عدونا

  .وعينا  كلما زادت ثقافتنا زاد-
  .املاضي ال الفعلإ ال يليه -

ملا حسن الطالب سلوكه نال ثقة  -  ان املاضيظرف للزم  ملا
  -----------  .معلميه

   

     

 - داة شرط غري جازمة يف حمل نصب ظرف زمان أتعرب ) إذا ، كلما ، ملا ( دوات ألا.  
  .خرى فأحرف ال حمل هلا من االعراب ألدوات األأما ا -

  

  *الفعل املبني للمجهول*
  

ين للمجهول عن املواقف اليت تقتضي إخفاء الفاعل، كأن يكون املتكلم جاهالً بالفاعل أو نعرب بالفعل املب& 
  .كارهاً ذكره

 & 
   يقضى-يقضي  / يكتب-يكتب/ يغرس-يغرس: يصاغ من املضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، -)١
  . فُهِم-فَهِم /  جمع-جمع /  علم -لم ع : يصاغ من املاضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، -)٢

  

 
  ).نائب فاعل ( الفعل املبين للمجهول حيذف فاعله وينوب عنه املفعول به والذي نسميه   ١ 

١:ي قرأ الطالبالدرس .   
 هولإذا أردنا حتويل هذه اجلملة إىل صيغة ا:  

  .)يقرأ( له ونفتح ما قبل آخره، فيصبح فعل مضارع نضم أو: يقرأ -أ
 ).الطالب( حنذف الفاعل وهو  -ب
  .)يقرأ الدرس(   )الدرس(إىل نائب الفاعل فيصبح ) الدرس( حنول املفعول به وهو -ج



 

 

 ١٥ 

٢: الدرس قرأ الطالب.  
 هولإذا أردنا حتويل هذه اجلملة إىل صيغة ا:  

  .)قُرِأ( ر ما قبل آخره، فيصبح فعل ماضٍ نضم أوله ونكس: قرأ -أ
 ).الطالب(حنذف الفاعل وهو  -ب
  ).قُرأ الدرس( ) الدرس(إىل نائب فاعل فيصبح ) الدرس( حنول املفعول به وهو -ج

  

  .إذا اتصلت ضمائر الفاعل بفعل مبين للمجهول أعربت نائب فاعل   ٢ 
     أُ -التاء املتحركة   (  ضمائر الفاعل هي كرِمل  -اعة  ـواو اجلم /  كُلِّفا -الثنني  ألف ا / تواـ فُـض / 

  ). دعينا -الفاعل ) نا/ ( يستشرن-نون النسوة 
  

& 

١-هول مع الشكل التامل األفعال اليت حتتها خط يف اجلمل التالية إ حوىل صيغة ا:  
  .بيب أُصلحت األنا   .نابيب التالفة سلطة املياه األأصلحت -     أ

  . يسعف املريض               .ضي الطبيب املريسعف -     ب
  . يبىن مجمع للدوائر             . البلدية جممعاً للدوائرتبين -     ج
  . وزعت الصحف            . البائع الصحف اليوميةوزع -     د

  : أعرب ما حتته خط فيما يلي-٢
  . على الرفوفتبالكُ نظّمت -أ

فعل ماضٍ مبين على الفتح التصاله بتاء التأنيث وهو مبين للمجهول، وتاء التأنيث ال حمل هلـا           : نظمت
  .  من اإلعراب

  .ةنائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر: الكتب
  . يف صنع الورقالنشارةُ تستعملُ -ب

  .رة وهو مبين للمجهولفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاه: تستعمل
  .     نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: النشارة

  . باملعروف وال تأمترونرونتؤم ملاذا -ج
  .فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، وهو مبين للمجهول: تؤمرون

  .يف حمل رفع نائب فاعل: واو اجلماعة
  .ا إىل احلفل فحضرندعينا -د

  .الفاعل وهو مبين للمجهول) نا(فعل ماضٍ مبين على السكون التصاله بـ: دعينا
  .الفاعل يف حمل رفع نائب فاعل) نا(و

  . يف السوق تركضتدشوه:  قال حسن ألخيه-هـ
  .فعل ماضٍ مبين على السكون التصاله بالتاء املتحركة وهو مبين للمجهول: شوهدت

  .ائب فاعلوالتاء املتحركة يف حمل رفع ن




  

 

 ١٦ 

  *الفعل الالزم والفعل املتعدي * 
  

 & : ،هو الفعل الذي يكتفي بفاعله لتمام املعىن :تفتح الورد/ فاز املتسابق/ حان املوعد.  
 & :     ،وهو الفعل الذي يتعدى إىل مفعول به لتمام املعىن :حرث /  الكهربائي الثالجةحأصل

  .قلّم البستاين األشجار/ رضالفالح األ
  

   

 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  .ألا تتعلق بالقلب والعقل) أفعال القلوب( أفعال اليقني والرجحان تسمى    ١ 

ملصدر املؤول مسد مفعويل    أفعال القلوب وأفعال الصريورة أصل مفعوليهما مبتدأ وخرب، وكثرياً ما يسد ا              ٢ 
  .أفعال القلوب

 :أن سوَء الظن مفسدةٌ للصداقة-أ علمت .  
  . حسبت أنك عرفت ما قصد إليه املعلم-            ب
  . إين ظننت أين مالقٍ حسابيه-            ج

  

 

  نبـأ /  أنبأ /أعلم/ أرى: وهي
  حدث/ خبر/ أخبر

: باطالً احلق الناس يأرانـ.   

 

: الثالجة أصلح الكهربائي .  

  
 

مـنح   / وهب/ طىأع: وهي
كـسا   / سـأل / هدى
  منح/ جنّب/ بسل

:  حاجة الغينسأل الفقري.   
  

 

 
وهـي أفعــال تفيــد  

ــاداً ــاً اعتق  ،ويقين
ــي ــم:وه / رأى/عل

  .تعلم/ألفى/وجد
:  ــت ــررأي  األم

  . اًـصعب
  

 

 
 العلموهي أفعال تفيد    

خال/ظن:،وهيالراجح
/ حـِسب /هب/زعم/
  .ّدـع

: األمــر ظننــت 
  . الًـسه

  

 
وهـي أفعــال تفيــد  

/ جعـل :،وهيالتحويل
  .اتـخذ/رصي/رد/ترك
:كم وكذلك جعلنا 

  . وسطاً أمةً
  

 



 

 

 ١٧ 

  . واحداًين السابقة، مل تنصب إال مفعوالًاذا مل تفد أفعال القلوب وأفعال الصريورة املعإ   ٣ 
 :صـادف(  وجدت دفتراً          -أ(  

  )رؤية الـعني(  رأيت عصاماً          -            ب
  )غـادر(  تركت ملة الكافرين   -            ج
 ًوإذا بنيت للمجهول أصبح املفعول األول نائب فاعل، وظل الثاين مفعوالً ثانيا.  

:- ريص خـــــالً   العـنــب.   
                      نائب فاعل     مفعول به ثان              

 

  . من التعففأغنياء اجلاهل هم حيسب-١
  . ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به أول م ـ    ه

  . مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة    أغنياء 
  فرضاً علينا         ورأينا الوفاَء بالعهد حتماً الودادد جعلنا  ق-٢

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةأول مفعول به  الوداد     
  . مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة     حتماً 
  . مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة      فرضاً

  . مما يف نفسيشيئاًتعلمون  أنتم ال -٣
  . مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره     شيئاً 

  .م أنّ اجلهاد باب من أبواب اجلنةـّ تعل-٤
  . حرف توكيد ونصب        أنّ 

  . اسم أنّ منصوب وعالمة نصبه الفتحة    اجلهاد 
  .لظاهرة خرب أنّ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا      باب 

  .)تعلّم( للفعل  مسد املفعولنيسد  )وخربها هاامسوأنّ (واملصدر املؤول     
  .إين ظننت أين مالقٍ حسابيه -٥

  .سد مسد مفعويل ظن ) أين مالقٍ حسابيه(     أن وامسها وخربها 
  الدانـي هو القاصيعلم وفضلٌ وآراٌء مسددة      ومهةٌ جتعل  -٦

  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره به أول مفعول القاصي    
  .ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول به     الداين    
  . أرانا القاضي أنّ عاقبة الظلم وخيمة-٧

  . ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به أول    نا 
  ).أرى ( اين والثالث للفعل سد مسد املفعولني الث     أنّ وامسها وخربها 

  . مين يف انتقاء صحبيت من أصدقاء السوء القدامىأذكى يف انتقاء مواضع كموا هاأظن -٨
  . مفعول به أولضمري متصل مبين يف حمل نصب   هـا    
  .ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذرمفعول به  أذكى    

  




  

 

 ١٨ 

           

  *اعل ونائب الفاعل الف* 
 & : اسم مرفوع تقدم عليه فعل معلوم ؛ يدل على من قام بالفعل، والفاعل دائماً مرفوع.  

  

 
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 
  .د الفعل مباشرة، ولكن قد يتأخر األصل يف الفاعل أن يأيت بع  ١

 :الساعة العاشرة قدم يف املدرسةمدير .  
  .اسم مرفوع تقدمه فعل مبين للمجهول :  نائب الفاعل  ٢

 : رِسدالدرس.   
  املبين للمجهول(وملزيد من البيان ارجع إىل درس.(  
اعـل   فاعل يف املعىن، كان الففعل، فإن تقدم ما هو فاعل أو نائب نائب الفاعل والفاعل ال يتقدمان على ال     ٣

  .أونائب الفاعل ضمرياً مستتراً
      :العلم يبين بيوتاً  ال عماد هلا -أ .  

  يعود إىل العلم ) هو(بين ضمري مستتر تقديره يفاعل                
  .فاعالً  وإمنا نعربه مبتدأ واجلملة بعده خربه) العلم( نعرب وال               
  . الشيء بالشيء يذكر-ب

  ).الشيء(ضمري مستتر تقديره هو يعود على ) يذكر( فاعل الفعل      نائب
  

 

 
)١(إذا كان الفاعل أو نائبه حقيقي عن الفعل منفصلٍ التأنيث غري .  

 :ب            .جائزة تقديرية املتفوقة  نالت الطالبةُ-أ-مستقبل أبنائها على حترص األم .  
  . شاعرة الرثاء األوىل تعد اخلنساُء-د                             . حقها أُعطيت املرأةُ-ج

 : ــح رب
ــسابق  املتـ

  .جائزةً
  

فاعل مرفوع  
وعالمة رفعه  

  .الضمة
 

:رحبــت 
  .جائزة

  
ضمري متصل  
مبين يف حمل   

 .ع فاعلرف

 :ْاعتدل 
شيتكيف م.  

  
الفاعل ضمري  
مستتر تقديره  

 .أنت

 : ســرين
  .أن تأكلَ

  
ــل : أن تأك

املـــصدر 
املؤول يف حمل 

  .رفع فاعل
 

 : حدث
  . توقعتما
  

ــا اســم : م
موصول مبين  
يف حمل رفـع   

  .فاعل
 

 : ــل أقب
ــؤالء  هــ
ــون  املتفرج
ــشاهدة  ملـ

  .املباراة
: هـــؤالء

م إشارة  ـاس
مبين يف حمل   

  .رفع فاعل
 



 

 

 ١٩ 

  . يعود على مؤنث حقيقي أو جمازياً  مستتراً  إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل ضمري)٢(
 :الناجحة ختطط للعام كلهةُاملدير -ب                       .أمي طرزت ثوباً  رائعاً  -أ .  

ـُفذَ ت بدقة-ج ـَن النتائج-د                        . اخلطة ن ـُعل   . بعد يومني قد ت
 
 

  .إذا كان الفاعل أو نائبه مؤنثاً حقيقياً مفصوالً عن الفعل  )١(
 :خطيط وقعت االتفاقية عن احلكومة وزيرة الت-أ.       وقع( وجيوز أن تقول.(  

  ).منح(وجيوز أن تقول               .منحت وسام األمومة فالحة بسيطة -ب
  .إذا كان الفاعل أو نائبه مؤنثاً جمازياً  )٢(

 :جتمع الفضيلةُ  أهلها على احملبة-أ .     جيمع الفضيلة أهلها على احملبة( وجيوز.(  
  .ل أو نائبه مجع تكسري للمذكر أو املؤنثإذا كان الفاع  )٣(

  .وهنا التأنيث يف حال مجع املؤنث ومجع غري العاقل أحسن=       
  .وتركه يف حال مجع املذكر العاقل أحسن=       

  

 :انصرفت العمال/  انصرف العمال -أ.  
  .   ترك التأنيث أوىل ألن الفاعل مجع تكسري ملذكر عاقل

  . احتفلت اللجان/ احتفل اللجان -ب
  .   التأنيث أحسن ألن الفاعل مجع تكسري ملؤنث غري عاقل

  . الشواعرلُويق/ ل الشواعر و تق-ج
  .   التأنيث أحسن ألن الفاعل مجع تكسري ملؤنث عاقل

ـُرِمت املدارس-د ـُرِم املدارس /  ك    .ك
  .   التأنيث أحسن ألن نائب الفاعل مجع تكسري ملؤنث غري عاقل

  

 
  . ما دل على أنثى تلد أو تبيض:املؤنث احلقيقي# 
  . ليس كذلك ولكنه يعامل معاملة األنثى يف االستعمال:املؤنث اازي# 
الفعل املاضي يؤنث باتصاله بتاء التأنيث، واملضارع باتصاله بتاء املتحركة يف أوله وهي إحـدى حـروف                 # 

  .املضارعة
  *ــه ــــول  بـــاملفع* 

&   : منصوب يدل على الذي وقع عليه فعل الفاعلاسم.   
 :ملحقاً أصدرت اجلريدة الرمسية -١.   

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: ملحقاً
   .قصتني قرأت -٢

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء، ألنه مثىن : قصتني
  

 
 عل مباشرة، وقد يتقدم على الفاعل به أن يكون بعد الفعل والفااألصل يف املفعول.  

 : أهلكالناسوالدرهم الدينار .  
 اَهللا: وقد يتقدم على الفعل والفاعل معاً، مثلأعبد .   




  

 

 ٢٠ 

 

  .احملسننييثبت اهللا  -١
  .لياء ألنه مجع مذكر ساملمفعول به منصوب، وعالمة نصبه ا: احملسنني

  . الشيطانخطواتال تتبعوا  -٢
  .مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل: خطوات

  .أخاه أمحدضرب  -٣
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: أمحد
 .مفعول به منصوب، وعالمة نصبه األلف ألنه من األمساء اخلمسة: أخاه

  . الفطنالطالب املسألةيفهم  -٤
  .مفعول به مقدم منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: املسألة

 .فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: الطالب
  

  

  *ه ـــول ألجلــاملفع* 
  

 &: هو مصدر منصوب يذكر لبيان سبب حصول الفعل . 
 :-  مرضات اهللا ابتغاءينفقون أمواهلم :" قال تعاىل . "  

  " . امالق خشيةوال تقتلوا أوالدكم :" قال تعاىل  -
             يف ) ابتغاء(فكلمة  .  الحظ أن الكلمات اليت حتتها خطوط مصادر جاءت لبيان سبب حدوث األفعال قبلها

  .)خشية(ومثلها كلمة ، )ينفقون(املثال األول مصدر يبني سبب حدوث الفعل قبلها 
 املصادر جتدها مجيعها منصوبة انظر يف حركة آخر هذه.  
 ـُسمي كل واحد منها   ).مفعوالً ألجله( فهذه إذن مصادر منصوبة تبني سبب وقوع الفعل ولذا ن
 

  . أتروى يف كتابيت خشية الزلل  -١
 .هرةمفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظا: خشية

  .نبهت املتهاون خوفاً عليه -٢
 .مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: خوفاً

  .أتبع الرسول أمالً يف النجاة -٣
 .مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: أمالً

  

  *ه ــــول فيـــاملفع* 
  

 & : ويسمى ظرف مكان( أو مكانه) مانويسمى ظرف ز(اسم يدل على زمان وقوع الفعل (
  ظرف زمان   /  سافرت يوم اخلميس -:  . وحكمه النصب 

 .ظرف مكان/  سكنت عند أقربائي -

 
:- ظرف مكان/  مدينة درعا قبل يتوقف املسافر إىل سوريا     .                                                    

  .ظرف زمان /  يومني قبل عقد االجتماع -



 

 

 ٢١ 

 
 :- اليوم الغراض متنوعة ظرف /  يستخدم احلاسوب .  

   . اسم جمرور/ من اليوم تعارفنا -
 .مبتدأ/  يوم الكرامة من األيام املشرقة يف التاريخ -

 
، إذا مل تكونا مضافتني   ) قبل، بعد ( ، أمس، ةمـإذا، مىت، مذ، منذ، قط، لدى، لدن، حيث، اآلن، ثَ          إذ،( 

  ).                    ، دونامـى، لـين، أن، أ، هنالكبينما، أيان، هنا
:- منكم فإين أعذبه ظرف زمان مبين على الضم يف حمل نصب/  فمن يكفر بعد                            .  

 .ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة /  يسري القائد أمام جنده -

 
 . مفعول فيه منصوب /  الشمس سافرت طلوع :-  املصدر الدال على وقت أو مقدار، -أ

                                                         - قرب مفعول فيه منصوب /  اخلطيب جلست.  
  .وبـمفعول فيه منص/  الفرسخ  كلَمشيت  -:  كل وبعض املضافتان إىل الظرف، -ب

  .وبـول فيه منصـمفع/  األحيان بعضأراه  -                                                         
  .وبـول فيه منصـمفع / امـ أيثالثةَمشيت :  العدد املميز للظرف أو املضاف إليه، -ج
  .اسم إشارة مبين يف حمل نصب مفعول فيه/ اليوم مشياً متعباً  ذلكمشيت :  اسم االشارة، -د
 

 :- سأسافر حني سفرك                              . 
  . سأسافر حني تسافر-

  

 
  . طعن القنا وخفق البنود بني        اً أو مت وأنت كرمي عش عزيز -١

 .ظرف مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: بني
  .ظهراًعدت من املدرسة  -٢

 .مفعول فيه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: ظهراً
  . من املستشفى خروجكأعود إليك  -٣

 .حة الظاهرةمفعول فيه منصوب، وعالمة نصبه الفت: خروجك
  . تقضي وقت فراغك أين -٤

  .اسم استفهام مبين يف حمل نصب ظرف مكان: أين
  . خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام حيثومن  -٥

 .اسم مبين على الضم يف حمل جر حبرف اجلر: حيث
  . األشعار واخلطبخلفهاتذكر املسكني وادي احلمى        ونام باألحالم  -٦

 .صوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةظرف مكان من: خلفها
  . لسانهحتتاملرُء خمبوٌء  -٧

 .ظرف مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: حتت
  .أبداً لن أكذب -٨

 .ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: أبداً
  . اجلمعةليلةستقلع الطائرة  -٩

 .حة الظاهرةظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفت: ليلة




  

 

 ٢٢ 

 


 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  . سيبدأ التوقيت الصيفيغدبدءاً من  -١٠
اسم جمرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة: غد.  

  . العيد يوم مجيليوم -١١
  .مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الفتحة الظاهرة: يوم

  

 
  ك قطمل أفعل ذل(أو ) ما فعلت ذلك قط: (مع الزمن املاضي، فنقول) قط(نستخدم الظرف(.  
 ال أفعل ذلك أبداً(أو ) لن أفعل ذلك أبداً: (مع الزمن املستقبل، فنقول) أبداً( ونستخدم الظرف.(  
ظرف زمان منصوب، وهو مضاف: ساعة:  ساعتئذ /  

مضاف إليه مبين على السكون يف حمل جر، والتنوين تنوين العوض: إذ.  
ةعلى الظرفيةاسم إشارة مبين على الفتح، يف حمل نصب :  ثـم.  

  

  *ق ــول املطلــاملفع* 
  

 &: هو مصدر منصوب يأيت لتوكيد فعله أو لبيان نوعه أو لبيان عدده  . 
:على الزائر -١ مصدر يؤكد الفعل(مفعول مطلق منصوب  / تسليماً سلمت.(  

٢- مصدر يبني نوع الفعل(مفعول مطلق منصوب /  الواثقني سري سرت(.  
  ).مصدر يبني عدد مرات وقوع الفعل(مفعول مطلق منصوب /دورتني دارت السفينة -٣
  . يليق بهاحتراماً حرصت على احترام معلمي -٤
 . باتاًمنعاً الدخول ممنوع -٥

  

  

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ     ر سلمت على الزائ
 .ً  حاراً  سالما

ــش يف األرض  وال مت
 ً مرحا

 مخـس قرأت الدرس   
 .قراءات 

  

 .ً كثرياأحب بلدي 

 كـل  أحب وطين    -
  .احلب

ــحة - ــدمت ص  تق
  . التقدمبعضاملريض 

 أعد أمحد دروسـه     -
 . إعدادأي

 ذلكما كنت ألحترمه    

رام لوال أنـه    ـاالحت

 .ل لهـأه

ل ـرب الرجـــضــ

 .ً  سوطاده ـول

  
 .ً مقتاأكره اجلبان 

 
 

 



 

 

 ٢٣ 

  

 
  :كل كلمة حتتها خط يف األمثلة السابقة تعرب كما يأيت

فهو اسم اشارة مبين يف حمل نصب نائب مفعول مطلق) ذلك(ائب مفعول مطلق منصوب،عدا اسم اإلشارة  ن.  

 
يك،  سبحان اهللا، معاذ اهللا، سعدأيضاً، متاماً،،بتاتاًأو  البتةمسعاً ، طاعة ، عفواً، شكراً، عجباً ، محداً هللا ، مل أره ( 

  ).، سحقاً قطعاً، عذرك مقبول فعالً، هذا قويل حقاًلبيك،حنانيك، ويلك، مرحباً، وداعاً، قسماً، لك علي دين 
  

 
ًتعرب هذه الكلمات وأمثاهلا مصدراً نائباً عن فعله، مفعوالً مطلقاً منصوبا .  

  
 

  .ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً -١
 .واهللا أنبتكم من األرض نباتاً -٢
 .فليضحكوا قليالً وليبكوا كثرياً  -٣
 . فعجبنا واهللا كلَّ العجب-٤
 .فارجع البصر كرتني -٥
 .وىلوال تربجن تربج اجلاهلية األ -٦
 .بارينا فريق املدرسة ثالث مباريات -٧
 . للتهور سحقاً-٨
  . واستناداً إىل ذلك فالشرطة اتمعية خطة طويلة املدى-٩

   فمرحباً بزعيم مل يرم أبداً      غري احلقيقة يف سر وإعالن-١٠
 : 
  .مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: كيداً -١
  .لظاهرةنائب عن املفعول املطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة ا:  نباتاً-٢
  .نائب عن املفعول املطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: كثرياً/  قليالً-٣
  .نائب عن املفعول املطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  كل-٤
  .الياء ألنه مثىننائب عن املفعول املطلق منصوب، وعالمة نصبه :  كرتني-٥
  .ه الفتحة الظاهرةمفعول مطلق منصوب، وعالمة نصب:  تربج-٦
  .نائب عن املفعول املطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  ثالث-٧
  .مصدر نائب عن فعله، مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  سحقاً-٨
  .مصدر نائب عن فعله، مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  استناداً-٩

  .ب عن فعله، مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمصدر نائ:  مرحباً-١٠




  

 

 ٢٤ 

  

  *ه ــــول معـــاملفع* 
  

 &  :     هو اسم منصوب تتقدمه مجلة تامة املعىن ويقع بعد واو مبعىن مع ويدل على ما وقـع الفعـل
  . سرت وضوء القمر: مبصاحبته، 

  

 
 .أفطر الصائم وآذانَ املغرب: كان العطف يؤدي إىل خلل يف املعىن،  -أ

 كان العطف يؤدي إىل خلل يف التركيب كعطف االسم الظاهر على ضمري اجلر املتـصل دون إعـادة      -ب
 .بارك اهللا فيك وأمثالَك: . حرف اجلر

  

 
  .جاء أمحد وحممود بعده: ). قبل، بعد(ما يدل على التعقيب  ورد يف اجلملة -أ

  .ختاصم زيد وعمرو: .  وقعت الواو بعد فعل يدل على املشاركة-ب
ـُه: .  وقعت الواو بعد مجلة غري تامة املعىن-ج   .كلُ أديب ونزعت

  

 
  أو ضمري رفع متصل وجاء بعدها اسم ظاهر مع عدم وجود ضمري منفـصل       سبقت الواو بضمري مستتراً    -أ

  . سأتابع وخالداً  دراسة العربية -١:  .يفصل بينهما
  . أعددت وزميالً  يل تقريراً مصوراً-٢

  .ال أرضى برغد العيش والذلَّ : .  كان املعىن املقصود يستلزم املعية -ب
  

 
 ف االسم الظاهر على ضمري النصب املتصل دون حاجة إىل ضمري منفصل يفصل بينهماجيوز عط.   

 :ًوحممدا شكرتك.  
  
 

١-  األشجار الطالبات املدرسةسوروغرست .  
  .ة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول معه منصوب، وعالم: سور

  . لتميزكما الواضحزيداًوسررت منك  -٢
 .مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: زيداً

  .أسلوبهوكل كاتب  -٣
 .اسم معطوف مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: أسلوبه

  . من زمالئي العام املاضيجمموعةواعتمرت  -٤
 .ة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول معه منصوب، وعالم: جمموعة

  . اهلاللرؤية يبدأ شهر رمضان و-٥
  .مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: رؤية

  
  



 

 

 ٢٥ 

  تمرينات عامة
  

 
 جتـود  اليـوم شرسة، وها هي  بربرية صهيونية   هجمات ستة عقود    ذمدينة غزة هامشية فلسطينية تشهد من     (( 

احة، أو لذة   ، ما عرفوا طعماً للر    يتصدون للقوات احملتلة  بدمائها دفاعاً عن دينها وأمتها، وفرساا امليامني        
 متىن قادة أعدائها أن يفيقوا يومـاً         يستسلموا ما دامت أرضهم حمتلة، بوركت يا قلعةً        للنوم، مل يهنوا ولن   

  )). رـالبحوقد ابتلعها 
  :تخرج من النص اس-١

  .فعالً الزماً مبنياً للمعلوم) أ
  .فعالً من األفعال اخلمسة جمزوماً) ب
  .نائب فاعل) ج
  .مفعوالً ألجله) د
  .ظرفاً مبنياً) ه

  .أعرب ما حتته خط -٢
  .من اإلعراب) أن يفيقوا( ما موقع املصدر املؤول -٣
 : 
  .   يستسلموا)  أ-١

  .مل يهنوا) ب
  ).بوركت(ركة املتصلة بالفعل التاء املتح) ج
  .دفاعاً) د
  .منـذ) ه

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة عوضاً عن الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل:  هجمات-٢
  .ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: اليوم
  .فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: البحر

  .يف حمل نصب مفعول به) أن يفيقوا(ؤول املصدر امل -٣
  

 

  :هو) يا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر:( يف قوله تعاىل) انه(إعراب الفعل  -١
        .فعل أمر مبين على الفتح. ب          .           فعل أمر مبين على حذف النون. أ

  .فعل أمر مبين على حذف حرف العلة. د      .                   فعل أمر مبين على السكون.ج
  :أحد األفعال املخطوط حتتها يف العبارات اآلتية مبين على السكون -٢

  ). من أبصارهن يغضضنت قل للمؤمنا( . ب).               فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وابتغ( . أ
  ) مبثلٍ إال جئناك باحلق وأحسن تفسرياًيأتونكوال  ( .د).       اهللا غافالً عما يعمل الظاملون حتسنبوال . ( ج

  :يف قول الشاعر) سالمته(إعراب كلمة  -٣
  كل ابن انثى وإن طالت سالمته       يوماً على آلة حدباَء حممول

  مبتدأ مرفوع. د  نعت مرفوع. ج  فوعخرب مر. ب  فاعل مرفوع. أ
  درسك....  أنت  : نقول يف خماطبة الطالبة -٤

  تكْتبِ. د  تكتبني. ج  تكتبِ. ب  تكتبـي. أ




  

 

 ٢٦ 

  :يف قول الشاعر) البحتري(إعراب كلمة  -٥
  وعظ البحتري إيوان كسرى         وشفتين القصور من عبد مشس

  ـلفـاع. د  مضاف إليه. ج  خـبـر. ب  مفعول به. أ
  :إىل ضمري واو اجلماعة يكتب كما يلي) انربى(إذا أسند الفعل  -٦

  ال شيء مما ذكر. د  انبـرووا. ج  انبـروا. ب  انبـروا. أ
  :إىل واو اجلماعة يكتب كما يأيت) رضي(إذا أسند الفعل  -٧

  ارضـو. د  رضـووا. ج  رضـوا. ب  رضيـوا. أ
  ): الشباب طلباً للرزقيسافر(يف مجلة ) طلباً(تعرب كلمة  -٨

  نائباً عن املفعول املطلق. د  حـاالً. ج  مفعوالً ألجله. ب  مفعوالً به. أ
  :اجلملة الصحيحة من التالية -٩

  مل أخبل مبايل قط. د  مل أُغضب أمي أبداً. ج  مل أكن أخرج أبداً. ب  لن أحاسبه قط. أ
  :يف قول الشاعر) يك(كلمة  -١٠

  ، فعل مضارع)ضٍ          جيد مراً به املاَء الزالال  ذا فمٍ مر مرييكومن ( 
  مبين يف حمل جزم. د  مـجزوم. ج  منصـوب. ب  مرفـوع. أ

  :اجلملة اليت تتضمن مصدراً نائباً عن فعله هي -١١
   إىل صاحبهحقاًت دأرد. ب  ) علينا نصر املؤمنني حقاًوكان ( . أ

   ؟حقاًققت هل أح. د    إنك مثابرحقاً: املعلم للطالب. ج
  :مما حتته خط يف اجلمل التالية) نون اإلعراب( -١٢

   فرحتهننالفائزات يبديـ. ب   )ينقال كال إنّ معي ريب سيهد( . أ
   احلق يا بنييتنأال تقوليـ. د   يف قضاء حاجتنا بالكلماتنإننا نستعيـ. ج

  :يف اآلية السابقة) سوء(كلمة ) أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً :( قال تعاىل -١٣
  مبتـدأ. د  مضاف إليه. ج  مفعول به. ب  نائب فاعل. أ

  :منصوب وعالمة نصبه) يقتلون(، الفعل املضارع )وهلم علي ذنب وأخاف أن يقتلون:( قال تعاىل -١٤
  الفتحة املقدرة. د  حذف النون. ج  الـواو. ب  ثبوت النون. أ

  : هذه اجلملةيف) من(، )من يهن يسهل اهلوان عليه (  -١٥
  حرف جـر. د  استفهامية. ج  موصولـة. ب  شرطيـة. أ

  :الظرف املبين جاء يف واحدة من العبارات اآلتية -١٦
  .)وأنزلنا معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه . ( أ

  .فكأنه عاش أمداً يف قلوبنا. ب
  .حتسنت األحوال اجلوية صباح اليوم. ج
  ).يكفر بعد منكم فإين أعذبه فمن . ( د

  :الواردة يف اآلية السابقة ) من(، نوع )قالوا أجتعل فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدماء :( قال تعاىل  -١٧
  استفهاميـة. د  حرف جـر. ج  موصولـة. ب  شرطيـة. أ



 

 

 ٢٧ 

  :اجلملة الصحيحة فيما يأيت هي -١٨
  سوف لن أاون مع املهمل يف عمله. ب  طيبةسوف ال يأيت الربيع وإال ومعه روائحه ال. أ

  ال شيء مما ذكر. د  سوف يأيت الربيع ومعه روائحه الطيبة. ج
  ):تسعين(، الياء يف كلمة )أننت تسعين يف طلب العلم جبد (  -١٩

  ال شيء مما ذكر. د  ياء املخاطبة. ج  ياء التثنية. ب  أصلية. أ
  :يف حمل ) من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل اهللا له به طريقاً إىل اجلنة( الشرطية يف مجلة ) من(موقع  -٢٠

  رفع مبتدأ. د  رفع فاعل. ج  نصب مفعول به. ب  رفع خرب. أ
  :يف هذه اجلملة) ما(، )وما تنفقوا من خري يوف إليكم (  -٢١

  مصدرية. د  شرطية. ج  زائدة. ب  موصولة. أ
٢٢-  ) ال تنسوا طعمه عندما تكربونتعالوا (يف عبارة ) لكن وكلوا الكرز ولكن:(  

  حرف استدراك ونصب. د  فعل ناسخ. ج  حرف عطف. ب  حرف ابتداء. أ
 :  

  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  ج  ج  د  ب  د  أ  أ  ج  أ  ب  د  رمز اإلجابة
  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  رمز السؤال
  أ  ج  د  ج  ج  ب  د  أ  ج  أ  د  رمز اإلجابة

  
  

 
  . سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى -١
 . يعرف الصديق وقت الضيق  -٢
 . انطلق املتسابقون يف امليدان انطالق السهم -٣ 

 . غزة متسكاً حبقوقهم  استبسل الفلسطينيون يف-٤
 . أقرأ قبل النوم نصف ساعة -٥
 .عداء باحلجارة ألطفال األ رشق ا-٦
  .يستيقظ العامل وضوء الفجر  -٧
 . جعلين اُهللا مبسلكي عربة-٨

 

 : 
  .مصدر نائب عن فعله، مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  سبحان-١

  .المة نصبه الفتحة الظاهرةظرف زمان منصوب، وع: ليـالً
  .ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  وقت-٢
  .مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  انطالق-٣
  .مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  متسكاً-٤
  .ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: قبل/ نصف-٥
  .رةـمفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاه: داء األع-٦
  .مفعول معه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  ضوء-٧
  ).جعل( للفعل لضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به أو:  ياء املتكلم-٨

  .مفعول به ثان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: عربةً



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 



 
  

 

 ٢٨

 

 
  

& 
 = :عنھ أو المسند إلیھُروھو الشيء المخَب .  
 = :وھو الشيء المخبر بھ أو ما أسند إلى المبتدأ وبھ مع المبتدأ تتم الجملة وتحصل الفائدة.  

 :مبتدأ ألنھ ھو الذي نتحدث عنھ في الجملة: اهللا.         اهللا نور السماوات واألرض.  
  . خبر ألنھ ھو الذي نخبر بھ عن المبتدأ وبھ یتم معنى الجملة:  نور                                                            

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     في صورة االسم الظاھر مرفوع وھو في محل رفع في الصور األخرى المبتدأ - ١.  
  . مرفوع وھو في محل رفع في الصور األخرىالمفرد الخبر في صورة االسم - ٢

  

 :نورالعلم .  

  مبتـــــدأ    : لعلما

  .مرفــوع

 

 

       

: تم ل  أن  أم
  .المستقبل

تم میر :أن ض
ي   صل مبن منف
ع    ل رف ي مح ف

  مبتدأ

:صدق  أن ت
  .خیر لك

صدق : أن ت
المصدر المؤول  
ع    ل رف ي مح ف

  مبتدأ

: نظیفالبیت.  

ف ر : نظی خب

  .مرفوع

  

: سطاهللا  یب
  .الرزق
سط  ة : یب الجمل

ي محل      الفعلیة ف
  .رفع خبر

: دان الوال
  .برھما واجب

میة  ة االس الجمل
ع    ل رف ي مح ف

  .خبر

:    دس ي   الق ف
  .القلب

ب ي القل ار : ف ج
ي    رور ف ومج

  .محل رفع خبر

 

: م وقالقل  ف
  .الطاولة
وق رف : ف ظ

ل    ي مح ان ف مك
  . خبررفع

 



 
  

 

 ٢٩
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:كان الجو ماطرًا. 

  

 

 

 :       ك ا دام عمل اس م یقدرك الن

  .متقناً 




 
:-أصبح الدین سلعًة .  

  .أضحى العلم تجارًة-
  .أمسى التلفاز ضیفاً  مقیماً -
  .بات المعلم عاكفاً  على التحضیر -
  . صار الناس شوكًا ال ورق فیھ-
  . غدا العمل مرھقًا-

 



 

 :  ن رًا م ر خی یس الحاض ل

  .الماضي

 



 

 :-ظل العلم نورًا .  
  . ما زال الثلج متساقطًا-
  . ما انفك الجیش أمل األمة-
  . ما برح الكتاب غذاء العقل-

   
 

  

 

:  
وق   اب ف ان الكت ك

 .الطاولة


 

:  
ي   م ف حى العل أض

 .ذاكرة الحاسوب

 

:  
م  بح العل أص

 .مصادره متیسرة

 

:  
ضيء      م ی كان العل

 .البصیرة

 

:  
 .ظل العلم نوراً 
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: 
  .د اهللا حق إّن وع-١
  . اعلم أّن اهللا رحیم-٢

  

 

 

 :   ّن ة لك ا عظیم طاقاتن

  .استثمارھا محدود

 
 

 
:-لعّل الفرَج قریٌب .  

  


 

 :لیت وعد بلفور لم یصدر.  

 
 :  ك نظم برنامج ك ت لیت

  .الیومي

 

 

 

 :كأّن سطح المكتب مرآة.  

    

 

:  
 فوقإّن العصفور   

 ..الشجرة


 

:  
صفوَر   ي  إّن الع ف

 .القفص

 

:  
ثمرھا إّن الشجرة   

  .ناضج

 

:  

 .تمطُرإّن السماَء 
 

 

:  

 .ماطٌرإّن الجَو 




 

& 
& 
& 

 




  

 

 ٣١

 

  :ســــة للجنــ النافي)ال( -١ 
 من نصب املبتدأ، ورفع اخلرب) إنّ( وهي حرف يدخل على اجلملة االمسية فيعمل فيها عمل.  

:-َال إنسان خملد .  
  .نافية للجنس، حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: ال

  .هرةمنصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظا) ال(اسم : إنسان
  .مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة) ال(خرب : خملد

تفيد نفي احلكم عن جنس امسها .  
 

  . أن يكون امسها وخربها نكرتني-أ
  . أال يكون هناك فاصل بينها وبني امسها-ب

 
  . ال جمدين فاشلون-١

  .ى السكون ال حمل له من اإلعرابنافية للجنس، حرف مبين عل: ال
  .منصوب، وعالمة نصبه الياء، ألنه مجع مذكر سامل) ال(اسم : جمدين

  .الواو، ألنه مجع مذكر ساملمرفوع، وعالمة رفعه ) ال(خرب : فاشلون
  . فاشلٌجمتهد ال -٢

  .نافية للجنس، حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: ال
  .ب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمنصو) ال(اسم : جمتهد
  .مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره) ال(خرب : فاشل

  :ـةــافيــــ الن)ما( -٢ 
ها، وتنصب اخلرب ويسمى خربها تعمل عمل ليس، فترفع املبتدأ ويسمى امس.  

:-ًقائما ما زيد .  
  .عرابحرف نفي ناسخ مبين على السكون، ال حمل له من اإل: ما

مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره) ما(اسم : زيد.  
  .منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) ما(خرب : قائماً

 
  . ما هذا بشراً-١

  .حرف نفي ناسخ مبين على السكون، ال حمل له من اإلعراب: ما
  ). ما(كون يف حمل رفع اسم اسم إشارة مبين على الس: هذا

  .منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) ما(خرب : بشراً
  . ما احلسن يف وجه الفىت شرفاً-٢

  .حرف نفي ناسخ مبين على السكون، ال حمل له من اإلعراب: ما
مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره) ما(اسم : احلسن.  
  .، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمنصوب) ما(خرب : شرفاً



 
  

 

 ٣٢

  :كاد وأخـــواتـــهـــا - ٣
 أفعال ناقصة تدخل على اجلملة االمسية فترفع املبتدأ ويسمى امسها، وتنصب اخلرب ويسمى خربها.  
  ثالثة أقساموهي:  

١ (  : كرب/ أوشك / كاد.  
٢ ( : اخلولق/ حرى / عسى.  
٣ ( )ق/ أنشأ/ بدأ/ شرع):وتفيد معىن البدء يف الفعل الذي هو خربهاراح/ أخذ/ جعل/ طف  
 ًا امساً ظاهراً وقد يأيت ضمرياً، أما خربها فيأيت مجلة فعلية فعلها مضارع أو مصدرايأيت اسم كاد وأخوا 

  ).أفعال الرجاء واملقاربة ( مؤوالً من أن والفعل مع 
  

 
  . أوشكت مشس الضيعة أن تأفل-١

  .فعل ماضٍ ناقص مبين على الفتح التصاله بتاء التأنيث الساكنة اليت ال حمل هلا من اإلعراب: أوشكت
  .اسم أوشك مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: مشس

  .حرف مصدري ونصب: أن
يعـود  ) هو(والفاعل ضمري مستتر تقديره     فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،        : تأفل

  )مشس(على 
  ).أوشك(يف حمل نصب خرب ) أن تأفل(واملصدر املؤول من 

  

  . كاد التلميذ ينجـح-٢
  .فعل ماضٍ ناقص مبين على الفتح: كاد

  .مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره) كاد(اسم : التلميذ
ة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمري مستتر تقـديره         فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضم     : ينجح

  .يعود على التلميذ) هو(
  ).كاد(واجلملة الفعلية يف حمل نصب خرب 

 
    مباشـرة دون فاصـل   ) عسى واخلولق وأوشك   (  بأن املصدرية بعد     اًفعل املضارع مسبوق  الإذا جاء

  .ول بعدها فاعل هلافاألفضل يف هذه األفعال أن تكون تامة واملصدر املؤ
 =: ) عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم(  

  .فعل ماضٍ مبين على الفتح املقدر على األلف منع من ظهوره التعذر: عسى
  .حرف مصدري ونصب: أن

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة: تكرهوا
  .فع فاعلضمري متصل مبين يف حمل ر: واو اجلماعة

  .يف حمل رفع فاعل) أن تكرهوا(واملصدر املؤول 
   ).عسى أن يكون الوازع للقادر عليه يف نفسه ( ومثلها = 




  

 

 ٣٣

  تمرينات عامة
 

  

 : -  تیةالجمل اآلما تحتھ خط في أعرب :  
  .مت حياًما دة وأوصاين بالصالة والزكا -١
 . أمة أخرجت للناسكنتم خري -٢
٣- وإذا بأحدهم باألنثى ش روهو كظيمه مسوداًظل وجه . 
 . املؤمننينصرعلينا كان حقاً و -٤
  .ولكن أكثرهم ال يشكرون فضل على الناس  ربك لذوإنّ -٥
 . احلاكمنيأليس اهللا بأحكم -٦
 طرـا اخلـ     من شر أمية يف تركهة         ـ ناشئه إنقاذـم أولــوالعل -٧
 . يقوم عليها وجود هذا الشعبركيزة تدوين التراث الفلسطيين أمرغدا  -٨
 عـدته املطامـ ومهه              سبته املىن واستعبا هواهـت الدنيـكانومن  -٩

 ونـ مأمق غريـبئس الرفيق رفي               هت تأمنـلسال تصحنب رفيقاً  -١٠
 احـ صبمـنسيا ـة فيهـا               ورقـ يف لطفهالقكـأن أخـك -١١
١٢- نلِّأنتم مععليكم األمةُ آماهلا ت ق. 
  .عميق يف توجيه النفس والعقل أثرها اخلاصة الصداقات -١٣
 . أخرى مصيبة عند املصيبة أن جتزع -١٤
 . إىل نظرية فلسفية يستند الرأي هذا -١٥
   ويؤملُيضرمن الصداقة ما ينالك نفعه                 والعداوة ما من و -١٦
  . يف جسدي الفاقد جهاز مناعتهيتجرب امليكروبات أضعف غدا -١٧
  . هلاال ممسكما يفتح اهللا للناس من رمحة ف -١٨
١٩- إال اهللا ال إله .  
   .يكاد زيتها يضيء -٢٠
   إخواناً بإخوانلقصد جيمعفا إذا تفرقت األمساء واختلفت       -٢١
٢٢- أعاد ما كان من عز وسلطانيوم         لرغدان من أيام عدنان  

 : 
١- فعل ماضٍ ناقص مبين على السكون، والتاء املتحركة ضمري متصل مبين يف حمل رفع اسم مادام: متما د  

  .وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهرخرب مادام منصوب، : حياً
 ،ضمري متصل مبين يف حمل رفع اسم كان) اءتال(فعل ماضٍ ناقص مبين على السكون، و: كان: م كنت-٢

  .وامليم للجمع
منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةخرب كان : خري.  



 
  

 

 ٣٤

  .فعل ماضٍ ناقص مبين على الفتح الظاهر على آخره:  ظلّ-٣
يف حمل جر  وهو مضاف، واهلاء اسم ظل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،: هوجه

  .مضاف إليه
  .منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةخرب ظلّ : مسوداً

  .فعل ماضٍ ناقص مبين على الفتح الظاهر على آخره:  كان-٤
  .منصوب، وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهرخرب كان مقدم : حقاً
  . آخره، وهو مضافوعالمة رفعه الضمة الظاهرة على مرفوع،  مؤخراسم كان: نصر

  .حرف توكيد ونصب:  إنّ-٥
  .مضاف إليهيف حمل جر منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والكاف اسم إنّ : ربك
  .خرب إنّ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة: الم املزحلقة، ذو: الالم: لذو
  .حرف استدراك ونصب: لكن
  .مضاف إليهيف حمل جر : هم. نصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضافاسم لكن م: أكثر

فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال : يشكرون. نافية: ال: ال يشكرون
  .واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب لكن.ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل: الواو. اخلمسة

  . فعل ماضٍ ناقص مبين على الفتح:ف استفهام مبين ال حمل له من اإلعراب، ليسحر:  اهلمزة:ليسأ -٦
  .اسم ليس مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: لفظ اجلاللة: اهللا

  .حرف جر زائد: الباء
  .اسم جمرور لفظاً منصوب حمالً على أنه خرب ليس: أحكم

  . مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة أولمبتدأ:  العلم-٧
  .مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، واهلاء يف حمل جر باإلضافة: أوله
  .خرب املبتدأ الثاين مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: إنقاذ

  .يف حمل رفع خرب املبتدأ األول) أوله إنقاذ(واجلملة االمسية 
  . مضاف، وهو مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةاسم غدا: أمر -٨

  .ة الظاهرنصبه الفتحة وعالمة منصوب  غداخرب: ركيزة
  .فعل ماضٍ ناقص مبين على الفتح الظاهرعلى آخره، وتاء التأنيث ال حمل هلا من اإلعراب:  كانت-٩

  .اسم كان مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره: الدنيا
، وهو  منع من ظهورها التعذر آخرهخرب كان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على: هواه

  .مضاف إليهيف حمل جر واهلاء . مضاف
  .مبين على السكون، والتاء ضمري متصل مبين يف حمل رفع اسم ليسناقص فعل ماضٍ :  لست-١٠

فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمري مستتر تقديره : تأمنه
  . صل مبين يف حمل نصب مفعول بهضمري مت: ، واهلاء)أنت(

  .يف حمل نصب خرب ليس) تأمنه(واجلملة الفعلية 
  .حرف تشبيه ونصب:  كأن-١١

  . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف اسم كأن منصوب،: أخالقك
  . مضاف إليه يف حمل جر:والكاف

  .خرب كأن مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: نسيم




  

 

 ٣٥

  .صل مبين يف حمل رفع مبتدأ، وامليم للجمعضمري منف:  أنتم-١٢
  .اسم موصول مبين يف حمل رفع خرب: من

  .مبتدأ أول مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره:  الصداقات-١٣
يف حمل جر : واهلاء. مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف: أثرها

  .مضاف إليه
  .دأ الثاين مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةخرب املبت: عميق

  .يف حمل رفع خرب املبتدأ األول) أثرها عميق(واجلملة االمسية 
  .حرف مصدري ونصب:  أن-١٤

  .وب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةـفعل مضارع منص: جتزع
  .)جزعك( والتقدير يف حمل رفع مبتدأ) أن جتزع( واملصدر املؤول

  .المة رفعه الضمة الظاهرةخرب مرفوع وع: مصيبة
  .اسم إشارة مبين يف حمل رفع مبتدأ:  هذا-١٥

ره، والفاعل ضمري مستتر ـفعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخ :يستند
  .)هو(تقديره 

  .واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب
   . الظاهرةاسم جمرور وعالمة جره الكسرة: العداوة. حرف جر: من:  من العداوة-١٦

  .وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم
  .اسم موصول مبين يف حمل رفع مبتدأ مؤخر: ما

   .اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: الصداقة. حرف جر: من: من الصداقة
  .وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم

  .اسم موصول مبين يف حمل رفع مبتدأ مؤخر: ما
  .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضافاسم غدا مرفوع :  أضعف-١٧

    .)هو(فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري مستتر تقديره : رـيتجب
  ).غدا(واجلملة الفعلية يف حمل نصب خرب 

  .نافية للجنس، حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب:  ال -١٨
  .ه الفتحة الظاهرةمنصوب، وعالمة نصب) ال(اسم : ممسك

  .ضمري متصل مبين يف حمل جر حبرف اجلر: ها/ حرف جر : الالم: هلا
  ).ال(وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب 



 
  

 

 ٣٦

  .نافية للجنس، حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: ال -١٩
  .منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة) ال(اسم : إله

  ).موجود(حمذوف تقديره ) ال(وخرب 
  .حرف استثناء: إال
  .مستثىن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: اهللا

  .فعل مضارع ناقص مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة:  يكاد-٢٠
  .مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف) يكاد(اسم : زيتها

  .ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة: ها
يعود ) هو(فعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري مستتر تقديره فعل مضارع مرفوع، وعالمة ر: يضيء

  ).زيتها(على 
  )يكاد(يف حمل نصب خرب ) يضيء(واجلملة الفعلية 

  .مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: القصد -٢١
  ).هو(فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري مستتر تقديره : جيمع

  .فعلية يف حمل رفع خربواجلملة ال
٢٢-مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة) هو(خرب ملبتدأ حمذوف تقديره :  يوم.  

  
 : ن الخبر واذكر نوعھ فیما یليبّی:   

  .أمل تر أنّ اهللا أنزل من السماء ماًء  -١
 .للذين استجابوا لرم احلسىن -٢
  .واهللا هو الغين احلميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا -٣
 .ظل أثر العرب يف الغرب ظاهراً  إىل اليوم  -٤
  مـه وخيـرتعـم مـ   فالظل   ن إذا ما كنت مقتدراً     ـال تظلم -٥
  هـم          قدر مسا شرفاً ما فوق كيوان   ـ لوحوله خنبة ملء العيون -٦
٧- ـ والنفوس نفواملوت آت        ـما لديه األمحقوالـمستغر ب    ائس  
 خفقـن مسهرةٌ وقلب يـعي          جهد الصبابة أن تكون كما أرى -٨

  

 :  
  .ةـ مجلة فعلي                زل ـ أنـ-١
  ).جار وجمرور(شبه مجلة                     للذيـن -٢
  .ةردـ أخبار مف    احلميد / الغين/ الفقراء -٣
  .ردـاسم مف               اهـراً    ـ ظ-٤
  .ردـاسم مف            مقتـدراً          -٥

  .ردـاسم مف        وخيـم              
  .ميةـمجلة اس            مرتعه وخيم      

  . شبه مجلة ظرفية        حـولـه            -٦
٧- األمحق        /  آت       ردةـ أخبار مف.  
    مصدر مؤول         أن تكون            -٨




  

 

 ٣٧

  *األمســاء اخلمســة * 
  

   

 :   
   :إذا كانت مضافة إلى غیر یاء المتكلم) بالواو رفعًا، وباأللف نصبًا، وبالیاء جرًا(تعرب بالحروف ) أ( 

:رمحة واسعة ذوربكم  -١ .  
  .عالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضافخرب مرفوع، و: ذو

  .مضاف إليه جمرور : رمحة
  .أباها كما تعامل محاها تعاملُ الزوجة -٢

  .مفعول به منصوب، وعالمة نصبه األلف ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف: محاها
  .ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة: اهلا

  ).أباها(ومثلها 
٣-ما حتب لنفسكألخيك  أحب .  

  .اسم جمرور، وعالمة جره الياء ألنه من األمساء اخلمسة، وهو مضاف: أخيك
  .ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة: والكاف

 

إذا وقعت غیر مضافة، أو ) صبًا، وبالكسرة جرًانبالضمة رفعًا، وبالفتحة (تعرب بالحركات  )ب( 
  .مضافة إلى یاء المتكلم

: اج-١  وأخاًأباًعل الناس .  
 . الظاهرةالفتحة، وعالمة نصبه منصوبثان مفعول به : أباً

٢-رب وليس له  مولود أب.  
الظاهرةالضمة، وعالمة رفعه اسم ليس مؤخر مرفوع : أب . 

  . حقاًأخي أنت -٣
ركة حبشتغال احملل ااملقدرة منع من ظهورها الضمة ، وعالمة رفعه خرب مرفوع: أخي

  .ةضافضمري متصل مبين يف حمل جر باإل :وهو مضاف ، وياء املتكلمبة، املناس
     

  *املقصور واملمدود واملنقوص * 
  االسم حبسب آخره إما مقصور أو ممدود أو منقوص.  
: ُوهو ما كان يف آخره ألف لينة ثابتة سواء كألفاً أم ياًء غري منقوطةتبت  . :صافىت، ع.  

  

 
  . تقدر فیھ حركات اإلعراب جمیعھا ألن األلف ال تقبل الحركة -١

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر: ىتـجاء الف -
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر: رأيت الفىت -
 .اسم جمرور وعالمة جره الكسرة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر: مت على الفىتسل -

 

  . إذا كان االسم المقصور معرفًا بأل أو مضافًا ثبتت ألفھ ساكنة على كل حال -٢
 .اسم مقصور معرف بأل / ليس الفىت من يقول كان أيب  -
 .اسم مقصور مضاف / غايتنا رضى اهللا  -

  . االسم المقصور مذكرًا منكرًا دخلھ التنوین على كل حال  إذا كان-٣
 .اسم مقصور مذكر منكر / يوم ال يغين موىلً عن موىلً شيئاً  -



 
  

 

 ٣٨

  : آخره ألف بعدها مهزة ،كان وهو ما  :مساء ، بناء ، لقاء.  
جر بالكسرة الظاهرةويرفع بالضمة الظاهرة وينصب بالفتحة الظاهرة وي.  

: - مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره:  زاد الراكبالغناُء. 
 .اسم إنَّ منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره:  زاد الراكبالغناَء إنّ -
 .المة جره الكسرة الظاهرة على آخرهاسم جمرور وع: بالغناء اقترن الشعر -

  

  :- ،وهو ما كان آخره ياء ثابتة مكسور ما قبلها  :الراعي ، القاضي.  
  .ظيب ، سعي:  فإن مل يكن قبلها مكسوراً مل يكن منقوصاً ، -  

  

 

مضافاً وكان يف موضع جر أو رفع ثبتت ياؤه ساكنة فـإذا كـان              اذا جاء االسم املنقوص معرفاً بأل أو           ١
  . قاضي القضاة عادل    ادلٌ    ـي عـالقاض - :.منصوباً ثبتت ياؤه وظهرت عليها الفتحة 

  سلمت على قاضي القضاة   سلمت على القاضي    -
 رأيت راعي االغنامِ النشيطَ   رأيت الراعي النشيط     -

السم املنقوص غري معرف بأل وال مضاف وكان مرفوعاً أو جمروراً حذفت ياؤه وجيء على اذا كان ا  ٢
 .أنت راضٍ مبا عندك  - :.آخره بتنوين الكسر فإذا كان منصوباً ثبتت ياؤه وظهرت عليها الفتحة 

 .سلمت على حمامٍ  -
 .شاهدت قاضياً عادالً  -

ن ظهورها الثقل وكذلك جير وعالمة جره الكسرة املقدرة منـع     يرفع وعالمة رفعه الضمة املقدرة منع م          ٣
  .من ظهورها الثقل وينصب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهنا ظهرت الفتحة خلفتها 

  

 
  . عادلٌالقاضي -١

 .نع من ظهورها الثقلمبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء، م: القاضي
  . النشيطالراعيرأيت  -٢

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: الراعي. 

٣- القضاةقاضي على سلمت .  
 .اسم جمرور وعالمة جره الكسرة املقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل: قاضي

  . مبا عندكراضٍٍأنت  -٤
 .ملقدرة على الياء احملذوفة، منع من ظهورها الثقلخرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة ا: راضٍ

  




  

 

 ٣٩

  *ــــى ــنــــثــامل* 
  

: هو اسم يدل على اثنني أو اثنتني من جنس واحد بزيادة ألف ونون أو ياء ونون.   
 : جمتهدتني -جمتهدتان /  كتابني -كتابان .  

  

  :  يشترط يف ما يثىن أن يكون:  
  . الرجل -الرجالن :   اً للتجريد من الزيادة املذكورة ؛صاحل -أ

 . غزالتان -غزالة :    له مماثل يف لفظه ومعناه ؛-ب
وهذا ال يثىن ولكن . األبوان ، العمران:   أما ما يدل على اثنني خمتلفني يف اللفظ واملعىن،

  . نلحقه باملثىن
  .رداً ـــ مف-ج
  .  رباً ـــ مع-د

  :وهو اسم على صورة املثىن ولكنه مل يستوف شرطاً من شروط املثىن وهي  : 
  .فليس هلما مفرد من لفظيهما /  اثنان واثنتان -
  .فليس هلما مفرد من لفظيهما ) / مضافتان إىل ضمري ( كال وكلتا -
  .فمفرد كل منها مبين /  هذان وهاتان، اللذان واللتان -
  .تدل على اثنني خمتلفني لفظاً ومعىن/ دان، اجلديدان، الثقالن، العمران  األبوان، األسو-

  

،ليس كل اسم ينتهي بألف ونون مثىن   :- ان ، عفان ، حيتان ، إيرانغضبان ، حس .  
، نون املثىن مكسورة وحتذف من آخره عند اإلضافة   :- معلمتا املادة خملصتان .  

  

 :   
  :  يرفع وعالمة رفعه األلف وينصب وجير وعالمة نصبه وجره الياء ، = 

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن  : رجالنجاء  -١
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثىن  : رجلني رأيت  -٢
 .اسم جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثىن  : الرجلنيمررت ب -٣
 .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن،حذفت نونه لإلضافة:  املادة خملصتان تامعلم -٤

تعربان إعراب املثىن إذا أضيفتا إىل ضمري املثىن وتعربان إعراب االسم املقصور إذا أضيفتا إىل               :  كال وكلتا  =
  .اسم صريح 

 ه ملحق باملثىن وهومـضاف،     توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألن      : كالمها  حضر الرجالن    -٥
  .مضاف إليه : مها 

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر:  املعلمني كالسافر  -٦
  



 
  

 

 ٤٠

   *مجــع التكسيـــر* 
  

:  وله مفرد يشاركه يف معناه وأصوله مع تغري يطرأ على  أكثر أو ثالثةهو اسم يدل على
  .ته عند اجلمعصيغ

 :-  مصباح  مصابيح   
    أنـهر     نـهر-
    كُتب كتاب    -

  

 :   
  .حرفأ وهي كل مجع تكسري يف وسطه ألف ساكنة بعدها حرفان أو ثالثة :)أ(

  :-  جتربـة جاربـ ت   
  ـد مساج مسجد  -
   قراطيس قرطاس  -
   أواصـر   آصرة  -
  

  . وهو ما دلّ على ما دون العشرة: )ب(
  :أشهر مجوع القلة هي

   أهداف ، أقفال:  أفعـال، -١
٢-ـل،  أفْع :أنـهر ، أبـحر   
  جهزةأحزمة ، أ : لـة، ع أفْ-٣
  بيةتيـة ، ص ف : فعلـة ، -٤
  

  .ثة إىل ماالاية ما جتاوز الثال:)ج(
  :-  أعـور عـور    

   لـحى  حليـة  -
  دو قـر   قـرد -
   جدران جـدار -

  
  




  

 

 ٤١

   *مجــع املذكر السامل* 
  

 :        هو اسم يدل على أكثر من اثنني مذكرين عاقلني ، بزيادة واو ونون يف حالة الرفع وياء 
  . ه الباقي على حاله بعد اجلمع دون تغيري ونون يف حاليت النصب واجلر على مفرد

  

  : الذي جيمع مجع مذكر سامل هو:  
  . أمحدون -أمحد /   خالدون  -خالد :  ث، ـ العلم املذكر العاقل اخلايل من تاء التأني-أ

  حسنون -حسن /  أكرمون -أكرم :   صفة املذكر العاقل اخلالية من تاء التأنيث ، -ب
  

  

 
  يعرب مجع املذكر السامل وعالمة رفعه الواو وعالمة نصبه وجره الياء. 
           :  -  خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل  : مؤمنوناخلوارج.  

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل  : املعلمنيرأيت  -
 .اسم جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل  : ملهندسنياسلمت على  -

  نون مجع املذكر السامل مفتوحة وحتذف إذا أضيف 
  :فلسطني صامدونجماهدو .  

 .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ؛ ألنه مجع مذكر سامل، وحذفت نونه لإلضافة : جماهدو
 فته مرفوعاً تلحق األلف مجع املذكر السامل عند إضا ال. :- مواطنو األردن متساوون أمام القانون .  
  مجع مذكر سامل ومفردها ذو ، وال يقع إال مضافاً ومثلها أولو ) أصحاب(ذوو. 
  بعض األمساء تنتهي بياء ونون أو واو ونون وليست مجع مذكر سامل. 

  : مساكني ، ماليني ، سكاكني ، جمنون ، دحنون ، بنسلني . 
  

 :  

 يلحق جبمع املذكر السامل ألفاظٌ ليست من مجع املذكر السامل ولكنها جاءت على صورته وفقدت شرطاً أساسياً
  :من شروطه وتعرب إعرابه، وهي

  ).أولو، بنون، أهلون، سنون، عاملون، أرضون، ألفاظ العقود، مئون ( 
  

  *مجع املؤنث السامل * 
  

 : هو اسم دلَّ على أكثر من اثنتني بزيادة ألف وتاء على مفرده .                          
  : امتحانات -امتحان /  طالبات -طالبة /  هندات -هند .  

  

 :  
رة يف  يبىن بأن ال تتغري صورة مفرده ويزاد على آخره ألف وتاء مضمومة يف حالة الرفع وألف وتاء مكـسو                  

  .حاليت اجلر والنصب 
: -  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  : املعلماتجاءت.  

 .اسم جمررور وعالمة جره الكسرة  : املعلماتسلمت على  -
-  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة عوضاً عن الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل  : املعلماترأيت.  



 
  

 

 ٤٢

 :   
  :يلحق به يف إعرابه 

  ".وأوالت األمحال أجلُهن أن يضعن محلهن :" قال تعاىل: كلمة أوالت  -١
 ) .علم(، أذرعات )علم(، عرفات )علم(بركات :   ما مسي به من هذا اجلمع، -٢

  

 
  . على املبدأ فضيلةالثبات -  :  قد يأيت االسم خمتوماً بألف وتاء وليس مجع مؤنث سامل،-١

  .  الفراغ أوقاتكيف تقضي  -
 قد يقع مجع املؤنث السامل منصوباً وعالمة نصبه الكسرة يتبعه نعت مفرد فيوهم بعض النـاس وجيـرون    -٢

  .النعت بالكسرة أيضاً، والوجه أن يكون منصوباً بعالمته األصلية الفتحة 
: - خاض الفريقةً كثري مباريات.   

  .مفعول به منصوب بالكسرة ألنه مجع مؤنث سامل : مباريات  -
  .نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : كثرية  -

  

  *  افـــــــــــةـــاإلض *
  

 :  حيث ال يتم املعىن املقصود مضافاً إليه والثاين مضافاًتركيب يتألف من امسني يسمى األول 
  .إال ما معاً

  

 :أكفياءمعلمو املدرسة. /  متميزانحماسبا الشركة./  كتاب الشعرقرأت .  
  .نالحظ أن التركيب املخطوط حتته يف اجلمل يتألف من امسني ال يتم املقصود بأحدمها بل ما معاً

  

 
  . ال ميكن تنوين االسم األول بوجود الثاين يف تركيب اإلضافة-أ

  . املثىن ونون مجع املذكر السامل يف تركيب اإلضافة حتذف نون-ب
 املضاف إليه يف األصل كان جمروراً حبرف اجلر وعندما حذف حرف اجلر بقي املضاف إليه جمروراً، وهذا             -ج

  .يعين أن املضاف إليه يأيت جمروراً دائماً
ديوان / كالم يف الليل  كالم الليل أو    : (ولذا نستطيع وضع حرف جر بني املضاف واملضاف إليه كقولنا         

  ).املتنيب أو ديوان للمتنيب
  . املضاف يعرب حسب موقعه يف اجلملة، رفعاً ونصباً وجراً، واملضاف إليه جمرور دائماً-د

  

 
   الثعالـبأُسد الرجال        وتعدو على حاالت أهلهـا وقـد تسلب األيام -١
  ح   ـ مل يصف عيشه        وال يستطيب العيش إال املسامصدر املرء وإذا ضاق -٢
   فإـا        معذّبةٌ فـي حضــرة ومغيـبنفـوس احلاسدين فدتــك -٣
     طلب احملــالر يف ـاع العمـ        أضغيـر كـد ومن طلب العـال من -٤
 : 
وهـو  ,مضاف إليه جمرور:أهل/ ول به منصوب بالكسرة وهو مضافمفع:حاالت   اـحاالت أهله -١

  يف حمل جر مضاف إليه: ها/ مضاف 
 .مضاف إليه جمرور: الرجال/ اسم جمرور وهو مضاف: أسد  ال ـد الرجـ    أس

 .مضاف إليه جمرور: املرء/ فاعل مرفوع وهو مضاف : صدر    رءـدر املـص -٢
 .مضاف إليه جمرور: احلاسدين/ مرفوع وهو مضاف فاعل : نفوس   نفوس احلاسدين -٣
 .مضاف إليه جمرور: كد/ اسم جمرور وهو مضاف : غري   غيـر كــد  -٤

  .مضاف إليه جمرور: احملال/ اسم جمرور وهو مضاف : طلب    ب احملال ـ     طل




  

 

 ٤٣

 

 

 

 

  *املمنوع من الصرف * 
  

 : ال يلحقه التنوين و جير بالفتحة عوضاً عن الكسرة وهو اسم معرب.  
 نقول :-          جاء عمــر -          رأيت عمــر - سلمت على عمـر .  
 ممنوع من الصرف ولذلك مل يلحقه التنوين وجير بالفتحة عوضاً  عن الكسرة ) عمر( الحظ أن.  

 

 
 

 
  :احلاالت التاليةنع من الصرف يف ومت
  . إذا كان علماً مؤنثاً تأنيثاً لفظياً أو معنوياً أو لفظياً ومعنوياً-١

  ):طلحة،محزة،سعاد،منال،فاطمة،بشرى(  
  )سحبان، عدنان، رغدانسليمان،رمضان،عثمان،بدران،(  إذا كان مزيداً بألف ونون ،-٢
  ).ينال،يزن،ينبع،سحر،رناأمحد، يزيد،أكرم،( : إذا كان على وزن الفعل ،-٣
  .   إذا كان أعجمیًا زائدًا عن ثالثة أحرف- ٤

):عمان، دمشق، ضاناإبراهيم ، إمساعيل، يوسف،لورنس،لويس،عجلون،فلسطني،هارون ،(   
  )مضر،زحل،زمر،عمر،قزح،هبل،هذل،ضحى:(    إذا كان على وزن فُعل،-٥
  )،حضرموت،بورسعيد، كفرأسد، بيت حلم، نيويوركبعلبك:(   إذا كان مركباً تركيباً مزجياً،-٦

  
 

  

  )فَعلى( إذا كانت على وزن فعالن الذي مؤنثه على وزن -١
 ):عطشى -عطشان/  غضىب -غضبان/  يقظى -يقظان (  

ـُعلى (  إذا كانت على وزن أفعل الذي مؤنثه-٢   )فَعالء أو ف
  ):صغرى -أصغر/  فضلى -فضلأ/  حوراء -أحور/  مسراء -أمسر .(  

  . إذا كانت من أحد األعداد العشرة على وزن فُعال و مـفعل -٣
  ): د –أحادـوحمسدس –سداس /  م (  

  )رخ أُمررت بنساٍء:(   إذا وقعت صفة ،) أخر( كلمة -٤
    

 
 

  ): ،ذكرىصحراء، شقراء، ليلى(  
  

 
  

  وهو كل مجع تكسري بعد ألف تكسريه حرفان أو ثالثة 
  ):ٍواشمساجد،مدائن،مصابيح،عصافري،سواعد،جوارٍ،غ.(  

  

 
 . إذا كانت النون يف أصل العلم املنتهي بألف ونون فال يكون ممنوعاً من الصرف -١

  ): برهن / حسن ( وهلا الن أص) احسان ، برهان( 
.                    العلم املؤنث تأنيثا معنوياً إذا كان ثالثياً ساكن الوسط جاز فيه املنع والصرف -٢

  ): هند ، وعد ، مي( 



 
  

 

 ٤٤

 .                                      جيب أن تكون عالمات التأنيث زائدة عن أحرف األصل  -٣
: سلو ، فاأللف زائدة ، وبالتايل فهي ممنوعة من الصرف أصلها / سلوى -أ.  

  .أصلها نشأ ، فاهلمزة أصلية ، وبالتايل فهي ليست ممنوعة من الصرف/ إنشاء  -ب
  .األلف منقلبة عن واو ، وبالتايل فهي ليست ممنوعة من الصرف /  فىت -ج

  
 

  "ونبئهم عن ضيف إبراهيم :" قال تعاىل  -١
 "واضمم يدك إىل جناحك خترج بيضاء من غري سوء:" قال تعاىل  -٢
 " فعند اهللا مغامن كثرية :" قال تعاىل  -٣
 " وإين مسيتها مرمي :" قال تعاىل  -٤
 "ولقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي :" قال تعاىل  -٥
 "ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا:" ل تعاىل قا -٦
 "يا أبا ذر ليس البن البيضاء على ابن السوداء فضل  :" -  صلى اهللا عليه وسلم-قال  -٧
  .ود إىل ضغائن تؤدي إىل إفساد الصحبةقفدعوا املزاح كله ألنه ي -٨
 : 

   

  علم أعجمي  مــإبراهي  ١
  صفة على وزن فعالء  اءــضبي  ٢
  صيغة منتهى اجلموع  مـانمعـ  ٣
  اً معنوياًعلم مؤنث تأنيث  مـريــم  ٤
٥  ----  ----  
  علم أعجمي  فـوسـي  ٦
٧  ----  ----  
  صيغة منتهى اجلموع  نـائـضغ  ٨

 
  .ن ، عوامل ، سخنان ، هوان ، بيداء ، مرعى ، قحطان ، أمان أمحق ، أرمل ، مروا

 : 
   

  مؤنثه ليس على وزن فعالء أو فَعلى/ أرمل  صفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعالء  أمحــق
  مؤنثه ليس على وزن فَعلى/ سخنان  علم مزيد بألف ونـون  مـروان
    النون أصلية/ أمان- هـوان  صيغة منتهى اجلمـوع  عوامـل
  األلف منقلبة/ مـرعـى  املمدودةخمتوم بألف التأنيث   بيــداء
  ------  علم مزيد بألف ونـون  قحطـان

  

 
  .املمنوع من الصرف إذا عرف أو أضيف أصبح مصروفاً ، وبالتايل جير بالكسرة ويلحقه التنوين

: -املدينة مررت مبساجد .  
  . العرب تسري القوافل بصحراِء-
  . فضلٌ على ابن السوداِء ليس البن البيضاِء-



 
  

 

 ٤٥

    العــــــــــــدد
  

       
 

 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


 
 


 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 


 

 
 

 
 

 
  

 
 

 


 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 





 

 ٤٦

  



 
  

 

   ٤٦

 
واحد مؤنثها إحدى يف العدد املركب ويف املعطوف مؤنثها إحدى وواحدة .  
رة رجالٍ  : ؛ فنقول شني عشرة تسكن مع املؤنث وحترك بالفتح مع املذكرعشر نساٍءعش    
 مثان حقائب مثانٍ :  إذا انقطعت عن اإلضافة نقول.  

  .مثاين حقائب: وإذا أضيفت نقول
  .مثاين عشرة حقيبة: العدد املركب نقولومع 

 ثالث طرق وثالثة طرق: نقول.  الوجهانفيهمؤنثاً يف املعىن جيوز  ما كان مذكراً أو مؤنثاً يف اللفظ.  
    ؛ معاملة املعدود املذكر معها   ) ألف(، وكلمة   )٩-٣(معاملة املعدود املؤنث مع األعداد      ) مائة( نعامل كلمة

  .، تسعمئة...ة، ثالمثئة، أربعمئ: فنقول
  ثالثة آالف، أربعة آالف، مخسة آالف : ونقول

  

 

ويطـابق  ليصف ما قبله ويدل على ترتيبه ويسمى العدد التـرتييب           ) فاعل(يصاغ من األعداد اسم على وزن       
  .معدوده تذكرياً وتأنيثاً

 :-ركز الثاين يف اجلولة الثانية احتل املتسابق امل.  
  . انقضى اليوم الثالث والليلة الثالثة من الشهر التاسع-
  . أنت يف الصف الثاين عشر ويف السنة الثامنة عشرة من عمرك-
  .حلت املسألة احلادية عشرة -
  . إن املسألة الثالثة عشرة جتيب على السؤال السابع عشر-
  .من القرن العشرين ولدت يف العام الثامن والسبعني -
  .الساعة اخلامسة والعشرين هل قرأت رواية -
  . السؤال الثالث والعشرين يعتمد على الرأي الشخصي-
  

   
  .طالبة) ٣٧١٩(طالب، و ) ٤٩٠٣( التحق بإحدى اجلامعات -١

 وثالثأربعة آال عشرة طالبة/  طالب ةف وتسعمائة وتسع ثالثة آالف وسبعمائة.  
  ).١٩٦٢(حصلت على شهادة الدراسة الثانوية العامة سنة  -٢

  وستنيئة واثنتني سنة ألف وتسعما.  
  ).١٩٨٢( ولد أمحد عام -٣

 عام ألف وتسعمائة واثنني ومثانني.  
  .ً دينارا) ١٥(  ادفعوا حلامل هذا الشيك مبلغ -٤

  ًمخسة عشر دينارا.  
  .شهراً ) ١٢( شهور السنة -٥

 ًاثنا عشر شهرا .  
  .مباراة) ١٨( شاهدت -٦

مثاين عشرة مباراة .  
  .طالبة) ٢٢(طالباً  و ) ٢٤( بلغ عدد املشاركني يف االحتفال -٧

أربعة وعشرين طالباً  واثنتني وعشرين طالبة .  
  ).١٢(ة  تبدأ األخبار األخرية يف متام الساع-٨

الثانية عشرة .  
  .إال وعلمه منقول من علوم العرب) ١٥( ما من مؤلف أورويب حىت القرن -٩

 عشراخلامس .  




  

 

 ٤٧

  .يوماً  ) ٣٦٥(  يف السنة -١٠
 ًثالمثئة ومخسةٌ وستونَ يوما.  

ملـم  /خلية ) ١٦٠٠ - ٥٠٠ ( يكون تعداد كريات الدم البيضاء التائية يف اإلنسان السليم بني         -١١
  .ب دم مكع
 ٍبني مخسمئة وألف وستمئة خلية لكل ملمترمكعب واحد .  

ثـوان يف   ) ٦(م إىل حد وجود إصابة جديدة لكل        ١٩٩٩بلغت نسبة اإلصابات باإليدز يف العام        -١٢
  . بعض املناطق
  العام التاسع والتسعني والتسعمئة بعد األلف / ثوان لكل ست  

  .ماليني حالة وفاة) ٣( بِـ ٢٠٠٥ يف العام  عدد الوفياتيقَدر -١٣
  بثالثة ماليني حالة وفاة/ العام اخلامس بعد األلفني.  

  

 :  
  .ً سبعة عشر طالبا جنح يف االمتحان -

  .عدد مبين على فتح اجلزأين يف حمل رفع فاعلاسم : سبعة عشر
  .متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: طالباً  

  .واحد وعشرون صنفاً  من األقمشة يف املتجر -
  .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: واحد
  .حرف عطف: الواو

  .اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق جبمع املذكر السامل: عشرون
  .متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: صنفاً  

  .ً ثالثون عاملا شارك يف املؤمتر -
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق جبمع املذكر السامل: ثالثون
  .متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: عاملاً  

  .أربعة دنانري علمية بثالثة كتب اشتريت -
  .مضاف إليه جمرور: كتب/ مفعول به منصوب وهو مضاف : ثالثة 
  .ورمضاف إليه جمر: دنانري/ اسم جمرور وهو مضاف  : أربعة

  .اثنان وقلمان واحدة يف احلقيبة مسطرة -
  .نعت مرفوع بالضمة: واحدة
  .ثىنملحق باملنعت مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه : اثنان

  .ً اثنا عشر شهرا إنّ عدة الشهور عند اهللا -
  .ثىنملحق باملخرب إنّ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه : اثنا

  . من اإلعراباسم مبين على الفتح ال حمل له: عشر
  .متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: شهراً 

  .اثنني وثالثني عامالً  كافأت إدارة املصنع -
  .ثىنملحق باملمفعول به منصوب بالياء ألنه : اثنني
  .حرف عطف: الواو
  .اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق جبمع املذكر السامل: ثالثني
  .المة نصبه الفتحةمتييز منصوب وع: عامالً 



 
  

 

   ٤٨

 :  
  :كُتب العدد بطريقة خطأ إال يف مجلة واحدة، هي  -١

    مررت بسبعة عشر طالباً.ب  قابلت اثين عشر طالبةً. أ
  حضر إىل املدرسة اليوم مثان ومثانون طالبةً. د  جاء مثاين طالب. ج

  :هي)  سنة١٨عمري (حيحة للعدد الوارد يف مجلة الكتابة الص -٢
  مثاين عشر. د  مثاين عشرة. ج  مثانية عشر. ب  مثانية عشرة. أ

  :يف أي مجلة من اجلمل اآلتية جاء العدد معرباً  -٣
    انفجرت اثنتا عشرة عيناً.ب  رأيت أحد عشر كوكباً. أ

  ب+ أ . د  مررت بسبع عشرة حديقة. ج
  :خرية يف متام الساعة تبدأ األخبار األ -٤

  الثاين عشر. د  الثانية عشر. ج  الثانية عشرة. ب  الثاين عشرةَ. أ
  :يف اجلملة السابقة) التاسع عشر(، الشكل الصحيح للعدد )شهد القرن التاسع عشر حركات حتررية( -٥

   عشرالتاسع. د  التاسع عشرِ. ج  التاسع عشر. ب  التاسع عشر. أ
  :طالبة ) ٢٢(طالب و) ٢٤( املشاركني يف االحتفال بلغ عدد: تقول -٦

   أربع وعشرون طالباً، واثنتان وعشرون طالبة. أ
   وعشرين طالبةنيأربعاً وعشرين طالباً، واثنت. ب
   وعشرون طالباً، واثنتان وعشرون طالبةةأربع. ج
  ن طالبةًي وعشرنين طالباً، واثنتي وعشرةًأربع.  د
 :  

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  د  د  ب  ب  ج  د  رمز اإلجابة

  
  تمرينات عامة

  

 
إخوام وأصدقائهم، إـم لـن   : ال يؤمن جانبهم، وهم خطر حىت على أقرب الناس إليهم      املنافقون    ((

  .ون أمرهم ولو بعد حنيسيكشفيستطيعوا إخفاء حقيقتهم زمناً، إم هم أنفسهم 
   علمتومهما تكن عند امرئ من خليقة      وإن خاهلا ختفى على الناس 

 كحرباء لونت جلدها جبناً حىت ال يعرف النـاس مـسارها،            كـ أن ترىأال  لوجه املتقلب   ايا ذا       
  )). أنك يف خداعك هذا تنالُ حمبة اآلخرين ومودم ترى عليك أالّ

  :ن النصاستخرج م) ١
  . ممنوعاً من الصرف-ب .                              اً مجع مذكر سامل-أ

  . حرفاً ناسخاً مثّ بين امسه وخربه-د.                 خرباً ملبتدأ حبيث يكون مجلة-ج
  . اسم شرط جازم مث أعربه-و.                                 مفعوالً ألجله -ه 
  . امساً من األمساء اخلمسة مضافاً-ح.           عال اخلمسة منصوباً فعالً من األف-ز

  .أعرب ما حتته خط يف النص السابق) ٢




  

 

 ٤٩

 : 
  . املنافقــون- أ )١

  ,حرباء -ب
  .ال يؤمن -ج
   إم لن يستطيعوا-د

  .حرف ناسخ: إن
  ).إن(ضمري متصل يف حمل نصب اسم : هم

  ).إن(خرب مجلة فعلية يف حمل رفع : لن يستطيعوا
  .جبـناً  -ه
  .اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ:  مهما-و
  . لن يستطيعوا-ز
  .ذا  -ح

  .فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون، وهو جواب الشرط: تعلم )٢
  . فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على آخره:ترى

  ).إنّ (اسمضمري متصل مبين يف حمل نصب : الكاف
  

 
  :ألا ) ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح:(من الصرف يف قوله تعاىل) مصابيح(منعت كلمة  -١

    اسم جـمع.ب  صيغة منتهى اجلموع. أ
  صيغة على وزن مفاعيل. د  مجع تكسري دال على الكثرة. ج

  ) :كلتا(، إعراب ) اجلنتني آتت أكلها ومل تظلم منه شيئاً كلتا:( قال تعاىل -٢
  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثىن. أ

  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره. ب
  توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره. ج
  نه ملحق باملثىنتوكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف أل. د

  :الضبط الصحيح للكلمات الواردة يف العبارة اآلتية هو  -٣
  تعلمت يف مدارس كثرية .ب  تعلمت يف مدارس كثريةً. أ

  تعلمت يف مدارسِ كثرية. د  تعلمت يف مدارسِ كثريةً. ج
  :يف حمل ) مل يكن يف املستطاع أن نواصل القتال( املصدر املؤول يف مجلة  -٤

  نصب مفعول به. د  رفع اسم يكن. ج  جر باإلضافة. ب  نصب خرب يكن. أ
  :يف اآلية ) مثوى(، إعراب كلمة )أليس يف جهنم مثوى للمتكربين :( قال تعاىل -٥

  .اسم ليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. أ
  .خرب ليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ب
  .اسم ليس مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة . ج
  .خرب ليس مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة . د

  :هو) يف بلدنا شباب مبدعون معروفون ( املبتدأ يف مجلة  -٦
  معروفون. د  مبدعون. ج  )يف بلدنا(شبه اجلملة . ب  شباب. أ



 
  

 

   ٥٠

  :هو) للكتاب فوائد عظيمة ( نوع اخلرب يف مجلة  -٧
  مجلة امسية. د  مفـرد. ج    شبه مجلة.ب  لة فعليةمج. أ

  :، نوع اخلرب املخطوط حتته هو )خلقه كرميحممود (  -٨
  مجلة امسية. د  مفـرد. ج  مجلة فعلية. ب  شبه مجلة. أ

  :مجع القلة مما يأيت هو -٩
  جيوش. د  مساجد. ج  حلـول. ب  أرغفـة. أ

  :هو) لدي قصة مفيدة ( نوع اخلرب يف مجلة  -١٠
  اسم ظاهر. د  مجلة امسية. ج  مجلة فعلية. ب  شبه مجلة. أ

  :يف حمل) وأنا أسألك حبق اهللا أن تسعين بفضل حلمك(املوقع اإلعرايب للمصدر املؤول يف مجلة  -١١
  رفع مبتدأ. د  نصب مفعول به ثان. ج  نصب مفعول به أول. ب  رفع فاعل. أ

  :هو) ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني:(املوقع اإلعرايب للمصدر املؤول يف قوله تعاىل -١٢
  خرب كان. د  اسم كان. ج  خرب املبتدأ. ب  مبتدأ. أ

  ) :طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى:( يف قوله تعاىل) الالم(نوع  -١٣
  الم التعليل. د  الالم املزحلقة. ج  الم االبتداء. ب  الم األمر. أ

  ) :إين ليحزنين أن تذهبوا به :( تعاىليف قوله ) الالم(نوع  -١٤
  الم التعليل. د  الالم املزحلقة. ج  الم األمر. ب  الم االبتداء. أ

  : هو) فإنْ يكفر ا هؤالء فقد وكّلنا ا قوماً ليسوا ا بكافرين:(خرب الفعل الناسخ يف قوله تعاىل -١٥
  قوماً. د  )ا(شبه اجلملة . ج  )بكافرين(شبه اجلملة . ب  )يكفر(مجلة . أ

  ) :السفينة( إعراب كلمة )وأما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر(  -١٦
  خرب مرفوع. د  مبتدأ مرفوع . ج  خرب كان مقدم. ب  اسم كان مقدم. أ

  ) :وما زال نزيف فقدان خاليا الدفاع املناعية مستمراً ( يف عبارة ) ما(نوع  -١٧
  شرطيـة. د  نافيـة. ج  مصدرية. ب  موصولة. أ

  ): ديناراً ٣٥ادفعوا حلامل هذا الشيك مبلغ (يف مجلة ) ٣٥(الكتابة الصحيحة للرقم  -١٨
  مخساً وثالثني. د  مخسة وثالثني. ج  مخسٍ وثالثني. ب  مخسةً وثالثني. أ

  :مجع املذكر السامل مما يأيت هو -١٩
  منافقون. د  ماليني. ج  جمنون. ب  مساكني. أ

  :مل مما يأيت هومجع املؤنث السا -٢٠
  بركات. د  معلمات. ج  ثبات. ب  أوقات. أ

  :املصدرية هي) ما(اجلملة اليت تضمنت  -٢١
  إذا ما قلت فأوجز. ب  سينتصر احلق ما دامت السماوات واألرض. أ

  ما زال الطقس بارداً. د  ما تعمل من خري جتده. ج
  ) :اًفريق كرة القدم أحد عشر العب(يف مجلة ) أحد عشر(العدد  -٢٢

  منصوب بالفتحة الظاهرة. ب  يف حمل رفع مبتدأ. أ
  مبين على فتح اجلزأين يف حمل رفع فاعل. د  يف حمل رفع خرب املبتدأ. ج




  

 

 ٥١

 :  
  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  ج  أ  أ  د  ب  أ  ج   ج  ب  ب  أ  رمز اإلجابة
  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  رمز السؤال
  ج  أ  ج  د  ج  ج  ج  ب  ج  د  ج  ةرمز اإلجاب

 

 
  " ، إمنا هو إله واحد اثنني إهلنيال تتخذوا :" قال تعاىل  -١
 " . آتت أكلها اجلنتني كلتا:" قال تعاىل  -٢
 . أول خلفاء بين أمية سفيان أيبمعاوية بن  -٣
 . الشريفني فريضة احلرمنيوثالث  القبلتنياجلهاد من أجل استرداد أوىل  -٤
 . حظ يف الدنيا واآلخرة ذوو املعروف صانعو -٥
 . يف االنتفاضة مستمرونااهدون الفلسطينيون  -٦
 . اليمن شطري فرحتهم بالوحدة بني اليمنينيشارك العرب  -٧
 " .  فاستغفر لنا أهلوناشغلتنا أموالنا و:" قال تعاىل  -٨
  .وراتاحملظ تبيح الضرورات -٩

  .حتليالا أكثر من إعالنااالصحف اليومية  -١٠
 . على املبدأ فضيلة الثبات -١١
 . متام واملتنيب حكيمان أبو -١٢
 . متام أيبديوان احلماسة جمموع شعري من اختيار  -١٣
 . إن من ال أخا له         كساعٍ  إىل اهليجاء بغري سالح أخاكأخاك  -١٤
 . رجلٌ مسن أيب -١٥
 . لطيف أخأسامة  -١٦
 " . يذكرهم يقال له إبراهيم فىتقالوا مسعنا "  -١٧
  .األنباء يف قراءة ألداءهل جييد املذيعون ا -١٨
 . يبتدئ الثاينيكاد الفصل  -١٩
٢٠-  يف ركب العصر ماضٍ ولكنه نامٍاألردن بلد . 
 . واجب يف شريعتنا األبوينإكرام  -٢١
 . تؤدي إىل إفساد الصحبةضغائنه يقود إىل  كله ألنحفدعوا املزا -٢٢
 ).إبراهيمونبئهم عن ضيف :( قال تعاىل -٢٣
  ).أحد عشر كوكباًإين رأيت :( قال تعاىل -٢٤
  .شهراًاثنا عشر شهور السنة  -٢٥
  . من مسؤولهخوفاً يرجتف املوظف -٢٦
  .ساكتاً فياض أبوظل  -٢٧
٢٨- حيناً رانَ الصمت.  
  .نا يف قلوبأمداً عاش -٢٩
 . جاورهممن وطمع يف ملك فارس -٣٠
 : 
  .مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه مثىن: هلنيإ -١

  .نعت منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق باملثىن: اثنني
  .مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف:  كلتا-٢

  .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثىن: اجلنتني



 
  

 

   ٥٢

  .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الفتحة عوضاً عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف: سفيان -٣
  .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثىن:  القبلتني-٤

  .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثىن: احلرمني
  .وع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر ساملمبتدأ مرف:  صانعو-٥

  .خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل: ذوو
  .خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل:  مستمرون-٦
  .مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل:  اليمنيني-٧

  .ياء ألنه مثىنمضاف إليه جمرور وعالمة جره ال: شطري
  .اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق جبمع املذكر السامل:  أهلونا-٨
  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: الضرورات -٩

  .مجع مؤنث سامل ألنه الكسرةمفعول به منصوب، وعالمة نصبه : احملظورات
  .فعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضافمبتدأ ثان مرفوع وعالمة ر:  إعالناا-١٠

  .ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة: ها
  .اسم جمرور وعالمة جره الكسرة، وهو مضاف: حتليالا

  .ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة: ها
  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره:  الثبات-١١
  .عه الواو ألنه من األمساء اخلمسةمبتدأ مرفوع وعالمة رف:  أبو-١٢
  .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه من األمساء اخلمسة:  أيب-١٣
  . وعالمة نصبه األلف ألنه من األمساء اخلمسة،توكيد لفظي منصوب:  أخاك-١٤
ـ            :  أيب -١٥ ل حبركـة  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال احمل

  .املناسبة، وهو مضاف
  .ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة: والياء

١٦-خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره:  أخ.  
١٧-منصوب، وعالمة نصبه الفتحة املقدرة منع من ظهورها التعذرهمفعول ب:  فىت .  
  .ة على آخره منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرهمفعول ب:  األداء-١٨

  .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: األنباء
  .نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل:  الثاين-١٩
  .نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء احملذوفة:  نامٍ-٢٠

  .املقدرة على الياء احملذوفةخرب لكن مرفوع وعالمة رفعه الضمة : ماضٍ
  .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه ملحق باملثىن: األبوين -٢١
  .اسم جمرور وعالمة جره الفتحة عوضاً عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف:  ضغائن-٢٢
  .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الفتحة عوضاً عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف:  إبراهيم-٢٣
  .اسم عدد مبين على فتح اجلزأين يف حمل نصب مفعول به:  أحد عشر-٢٤

  .متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: كوكباً
  .خرب مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثىن:  اثنا-٢٥

  .اسم عدد مبين ال حمل له من اإلعراب: عشر
  .ظاهرة على آخرهمفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة ال:  خوفاً-٢٦
  .اسم ظل مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء اخلمسة:  أبو-٢٧

  .خرب ظل منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: ساكتاً
  .ظرف زمان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرة:  حيناً-٢٨
  .رة على آخرهمفعول فيه منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاه:  أمداً-٢٩
٣٠- ناسم موصول مبين يف حمل رفع فاعل:  م .  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 



 
  

 

 ٥٣

 

  بـــدل بعض 
 مـــن كــــل

  بـــــــدل
 مطابــق

  بـــــــــدل
 تفصیـــل

 

  *البـــــــــــدل * 
: مهتابع مقصود باحلكم يله بذكر اسم هو املبدل منه يتبعه يف معناه وإعرابهد .  
:  

  . مثال العدل واملساواةعمر اخلليفة كان -١
  .مقدمته ابن خلدون كتاب قرأت -٢
  .تغريده العصفور أطربين -٣
  .ويوم عليك لك يوم: يومان الدهر -٤

  :  
، والكلمات )بدالً( الكلمات اليت حتتها خط يف األمثلة السابقة هي املقصودة باحلكم، وتسمى كل كلمة منها -

  ).مبدالً منه(اليت جاءت قبلها جاءت متهيداً وتوطئة هلا، وتسمى كل كلمة منها 
  . البدل يتبع املبدل منه يف إعرابه رفعاً ونصباً وجراً-

  

إذا أمعنت النظر يف األمثلة لتجد العالقة بني البدل واملبدل منه فيها، خلرجت بالنتائج التالية :  
 يف املثال األول جتد أنّ البدل مطابق للمبدل منه متاماً يف معناه، وبالتايل ميكن أن نستغين عن املبدل منه دون -١

  .أن خيتل املعىن
  .بدل الكل من الكل أو البدل املطابق) عبد اهللا(ولذا نسمي هذا النوع من البدل 

ولذا نـسمي البـدل هنـا       ) جزء مادي حقيقي  ( ويف املثال الثاين جتد أنّ البدل جزء من أجزاء املبدل منه             -٢
  .بدل بعض من كل) مقدمته(

مل عليه   ويف املثال الثالث جتد أنّ البدل ليس جزءاً مادياً حقيقياً من املبدل منه، وإنما هو شيء معنوي يشت                  -٣
  . بدل اشتمال)تغريده(املبدل منه، ولذا نسمي البدل هنا 

  .بدل تفصيل) يوم( ويف املثال األخري جتد أنّ البدل جاء مفصالً للمبدل منه، ولذا نسمي هذا البدل -٤
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:  
   عمـر اخلليفةُكان 
   مبدل منه    بدل    
 .  العدلمثالَ

:  
قـرأت الكتـاب   

                   مبدل منه
تهمقدم.   

 بدل  

:  
   ورـالعصف أطربين 

                  مبدل منه
هتغريد.   
   بدل

:  
   يوم: يومـانالدهر 
   مبدل منه    بدل       
  . عليكويوملك 

  بـــــــدل
 اشتمال




  

 

 ٥٤

 

التعریف أو 
 التنكــــــیر

  

 رابـــــاإلع
اإلفراد والتثنیة 

 والجمع
 

  

 
 ن اسم اإلشارة، االسم املعرف بأل املشار إليه باسم اإلشارة يعرب بدالً م -١

      :تغير نظامالثانوية العام ذلـــك يف  العامة ِ.   
                                                     مبدل منه   بدل

 إذا حصرت بني امسي علمني جيوز أن تعرب بدالً من االسم الذي قبلها، ) ابن وبنت(كلمة  -٢
 : خويلد أم املؤمنني بنت جةـخدي / .ماله يف سبيل اهللا عفان بــن عثمـــانأنفق . 

  مبدل منه   بدل                                        بدل   مبدل منه      
  

 
  

  . متني فأوغلوا فيه برفقالدينإن هذا  -١
 . وحرفوفعل اسم: الكلمة ثالثة أقسام -٢
 . آيات منهاعشرحفظ الطالب سورة احلشر  -٣
  .تنسيقهأعجبين الكتاب  -٤
: 
  .بدل مطابق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره:  الدين-١
  . الظاهرة على آخرهالضمةبدل تفصيل مرفوع، وعالمة رفعه :  اسم-٢

  . الظاهرة على آخرهالضمةاسم معطوف مرفوع، وعالمة رفعه : فعل
  .، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهبدل بعض من كل منصوب:  عشر-٣
  . يف حمل جر باإلضافة: اهلاء/  الظاهرة وهو مضافالضمةبدل اشتمال مرفوع، وعالمة رفعه :  تنسيقه-٤
  

  *النعـــــــــــت * 
  

  :،ًهو تابع يبني صفة يف اسم قبله يسمى منعوتا  :ناضجةً  فاكهةًأكلت.  
  ً.تصف امساً قبلها ولذلك تسمى نعتاً واالسم الذي قبلها منعوتا) جةناض(فقد جاءت كلمة 

  

  
 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــذا -١  شــعب ه
عريب.  

٢-ــاهدت   شــ
  .باسقةً أشجاراً

 وصـــلت إىل -٣
الغاية املرجوة . 

 قاوم الـشعب    -١
  .املستعمرين األعداء

٢- دبابةً شاهدت 
  .سائرةً

 

١-   رجـالً قابلت 
  .مبتسماً

  

٢-   رةًجشتسلقت 
 .ضخمةً

 الكفاح واالستشهاد   -١
  .عظيمتان صفتان

ــشعب  -٢ ــاوم ال  ق
  .املستعمرين األعداء

 جبـو  يتمتع األردن    -٣
  .معتدل

 

التذكیــــــر أو  
 ــثالتأنیـــــــ



 
  

 

 ٥٥

 

 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  . النعت تابع يتبع ما قبله يف اإلعراب-١
والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمـع     النعت املفرد يتبع املنعوت يف اإلعراب والتعريف والتنكري والتذكري           -٢

  .وجـوبـاً
  . يشترط يف مجلة النعت أن يكون ا ضمري يربطها باملنعوت-٣
  . إذا كان النعت مجلة أو شبه مجلة كان املنعوت نكرة-٤

  
 
 

  *التوكيـــــــــد * 
 :لفظا وعة تابع يكرر متب  ً :معنى أهالً أهالً، أو : حضر املدعوون مجيعهم.  

  

 : - التوكيــد -            . املؤكـــد .  
 مجيع(الثانية و ) أهالً(، والتوكيد هو )املدعوون(األوىل و ) أهالً( يف اجلمل السابقة نالحظ أنّ املؤكد هو.(  

  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 أكلت تفاحة   -١
  ناضجة

 شــاهدت  -٢
 .سائرةدبابة 

  مفــــرد

ـ   -١ وان ـ اجلمل حي
  .عنـقه طـويل

 يف احلدائق أزهار    -٢
 .منظرها مجيـل

  جملة اسمیة

ــت -١  أدخلــ
السرور على طفل   

  .كييب
 وقف شـرطي    -٢

  .رورـ املينظم
 

  جملة فعلیة

ــبين  يعجــ
بلبـــــلٌ 
 فـوق غصـن 

  .رةـالشج
 

  شبھ جملة 
  ظرفیة

ـارس يعجبين ف 
 على صــهوة 

  .وادهـجـ
 

  شبھ جملة 
 جار ومجرور

   ويكون بتكرار اللفظ
 : ،  ًأهالأهال  ً.  

   .الدهانالدهان، 
     .على مهلكعلى مهلك، 

  .ال بأسال بأس ، 

  :ويكون بكلمات خمصوصة وهي
  ).ع نفس، عني ، كل ، مجي( 

 : لزيارتنا نفسهدعونا الطبيب .  
   .كلهمحضر املدعوون 

  . يف احملكمةنفسهالقاضي 
 . أعداء لنا كلهماملستعمرون 




  

 

 ٥٦

 
 .التوكيد يتبع املؤكد يف إعرابه رفعاً ، نصباً ، وجراً  -١
 .املؤكد يعرب حسب موقعه يف اجلملة والتوكيد يتبع يف إعرابه املؤكد  -٢
 .باأللفاظ املذكورة يعود على املؤكد يف التوكيد املعنوي ال بد من ضمري يتصل  -٣

  

  .فس السامع ومتكينه من قلبه وإزالة ما يف نفسه الشبهات الفائدة من التوكيد تقرير املقصود وتثبيته يف ن& 
  

 
  . املقصرين خائنون لوطنهممجيع إنّ -١
  .كلهم فضل اهللا األنبياء على اخللق -٢
  . مثمرانكالمها البستانان -٣
  . جرياين وأهليأُحبأُحب  -٤
: 

  . الظاهرة على آخرهالفتحة نصبه، وعالمة منصوباسم إن :  مجيع-١
   .توكيد معنوي جمرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف:  كلهم-٢

  .يف حمل جر باإلضافة: هم
  .توكيد معنوي مرفوع، وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثىن، وهو مضاف: كالمها -٣

  .يف حمل جر باإلضافة: مها
  .توكيد لفظي:  أحب-٤

  

  *ــــف ـــطــــــالع* 
  :،وهو ربط أجزاء الكالم بعضها ببعض  :- علموا أوالدكم السباحة وركوب اخليل.  

  .األهلُ أهلي والديار دياري -
  

  : ملعطوف عليه ويأيت قبل حرف العطف، مث حرف العطف وبعده املعطوفا.  
  

  .معطوف: ركوب اخليل/ حرف عطف : الواو/ عطوف عليه م: السباحة:  السابقاملثالفي ف
 

  : اجلمع مطلقا ً  :  املال والبنون زينة احلياة   
  : الترتيب والتعقيب  :  دخل القاعة الضابط فاجلندي  
  : ة والتراخيالترتيب مع املهل  :  اقرأ مقدمة الكتاب مث اخلامتة  

  : الشــــك  :  يوملبثنا يوماً أو بعض    
  : اإلضـــراب  :  بل موسوعةٌلسان العرب معجم   

  : طلب التعيني  :  أم املالالعلم    
 : قبلهاالنفي للحكم عما بعدها وإثباته ملا  :  نا جد ال هزلكالم معلم  

  : التمييز والغاية  :  تصدى الشعبالعدو حىت الصبيانُ لرد   
  

 
  . ويتبع يف إعرابه للمعطوف عليهاملعطوف عليه يعرب حسب موقعه يف اجلملة أما املعطوف فنعربه معطوفاً 
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   عامةتمرينات
 

 &   
  :فيما يلي وأعربه إعراباً  تاماً  مع بيان نوعه استخرج البدل 

١-ه ابن سينا ، واجلغرافيون يرجعون إىل العامل اإلدريسي الطب مدين للطبيب الرازي، وزميل.  
ها على  أسِسالكيمياِءا عن احلمريي وتدرب على  أصوهلَ ننسى جابر بن حيان الذي أخذ الرياضةَ      ينبغي أالّ  -٢

  .هم وزمالؤه العرب تارخيَف وشريد جعفر الصادق حىت أدهش الرجلُ علمه العلماَء
  . فيه  أبيض ال مكان للبغضِ للحب فيه، وقلب أسود ال مكانَقلب:  القلب قلبان-٣
 &   

  :وعه استخرج التوكيد فيما يلي وأعربه إعراباً  تاماً  مع بيان ن
       ملا بىن املنصور ه، ويستعمل  ه مدينة بغداد، واستكثر يف بنائها النفقات رأى أن يهدم إيوان كسرى كلّ             نفس

املنصور دمه ففتحت فيـه  ال ال تفعل، فأمر أمر  :أنقاضه مجيعها فاستشار خالد بن برمك عينه يف ذلك، فقال      
يا خالد صرنا إىل رأيك، :نصور وقالاملك املنصور فأمسك ثلمة، كانت النفقة عليها أكثر مما حصل عليه، فأمس

  .أنا أنا اآلن أشري دمه لئال يتحدث الغادي والرائح كالمها أن أمري املؤمنني قد عجز عن هدمه: قال خالد
 &   

  :استخرج النعت فيما يلي وأعربه إعراباً تاماً مع بيان نوعه 
  . وأزهاراً ألواا زاهية وأطياراً بني األغصان ومروجاً يف الوديان شاهدت أشجاراً باسقة-١
  .عن احلرية حىت وصل إىل الغاية املرجوة قاوم األعداء املستعمرين ورد الطغاة املغريين ودافع -٢
  . إنّ الكفاح واالستشهاد صفتان عظيمتان-٣
  . البلبل طائر يصدح باألحلان-٤
  . أدخلت السرور على طفل يبكي -٥
٦-ـ   وكت      شرفة ال تنام هذه األرضامـه األيـ أوراقاب  
  امـ واحلقوق ذم احلق   دعوةَ     الويلّ يليب ومضى احلارثُ -٧
  ومهةٌ جتعل القاصي هو الداين      علم وفضلٌ وآراٌء مسددةٌ -٨
   غري احلقيقة يف سر وإعـالن  فمرحباً بزعيمٍ مل يرم أبداً      -٩
 & :  

  :استخرج العطف فيما يلي وأعربه إعراباً  تاماً  مع بيان نوعه 
  .أيب بكر، وعمر وعثمان وعلي مكانتهمعرف املسلمون لصحابة الرسول الكرمي  -١
  . توىل اخلالفة أبو بكر، فعمر فعثمان فعلي، مث عمر بن عبد العزيز -٢
  . هزم إمرباطور الرومان عمر ال أبو بكر -٣
   األفضل أبو بكر أم عمر ؟-٤
  . مل يكونوا مستبدين يف حكم املسلمني بل ناصحني منتصحني -٥
  




  

 

 ٥٨

 

 
  

     

  الكسرةبدل مطابق جمرور وعالمة جره   مطابق  الرازي  الطبيب   أ-١
  بدل مطابق جمرور وعالمة جره الكسرة  مطابق  ابن  زميله   ب-١
  بدل مطابق جمرور وعالمة جره الكسرة   مطابق  اإلدريسي  العامل   ج-١
  بدل مطابق منصوب وعالمة نصبه الفتحة  مطابق  ابن  جابر   أ-٢
  بدل بعض من كل منصوب وعالمة نصبه الفتحة  بعض من كل  أصوهلا  الرياضة   ب-٢
  بدل بعض من كل جمرور وعالمة جره الكسرة  بعض من كل  أسسها  الكيمياء  ج-٢
  بدل اشتمال منصوب وعالمة نصبه الفتحة  اشتمال  تارخيهم  العرب   د-٢
  بدل اشتمال مرفوع وعالمة رفعه الضمة  اشتمال  علمه  الرجل  ه -٢

  ضمالمرفوع وعالمة رفعه تنوين تفصيل بدل   تفصيل  قلب  قلبان  ٣
  

 
  

     
  مرفوع وعالمة رفعه الضمة توكيد معنوي  معنوي  نفسه  نصور امل  -١
  توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة  معنوي  كله  إيوان كسرى  -٢
  توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة  معنوي  مجيعها  أنقاضه  -٣
  توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة  معنوي  عينه  خالد بن برمك  -٤
  توكيد لفظي  لفظي  ال  ال  -٥
  توكيد لفظي  لفظي  أمر  فأمر  -٦
أمسك   فأمسك املنصور  -٧

  توكيد لفظي  لفظي  املنصور

  توكيد لفظي  لفظي  أنا  أنا  -٨
  لفاألمرفوع وعالمة رفعه توكيد معنوي   معنوي  كالمها  الغادي والرائح  -٩

  
  



 
  

 

 ٥٩

 
  

     
  منصوب وعالمة نصبھ الفتحةنعت   مفرد  باسقة  أشجاراً 

وان  جملة إسمیة  ألوانھا زاھیة  أزھاراً  ة : أل دأ، وزاھی ل    : مبت ي مح میة ف ة اإلس ر، والجمل خب
  .نصب نعت

 جملة شبھ  بین األغصان  أطیاراً 
  ظرفیة

ھ، وشبھ    : ظرف مكان مبني، األغصان   : بین مضاف إلی
  الجملة الظرفیة في محل نصب نعت

١-  

شبھ جملة   في الودیان  مروجاً 
  جار ومجرور

ي  ان: ف ر، الودی ة  : حرف ج بھ الجمل اسم مجرور، وش
  في محل نصب نعت 

  ر سالممنصوب وعالمة نصبھ الیاء ألنھ جمع مذكنعت   مفرد  المستعمرین  األعداء
  منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألنھ جمع مذكر سالمنعت   مفرد  المغیرین  الطغاة

٢-  

  نعت مجرور وعالمة جره الكسرة  مفرد  المرجوة  الغایة
  نعت مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألنھ مثنى  مفرد  عظیمتان  صفتان  -٣
صدح  جملة فعلیة  یصدح  طائر  -٤ ستتر   : ی میر م ل ض وع، والفاع ضارع مرف ل م فع

  والجملة الفعلیة في محل رفع نعت ) ھو(قدیره ت
ي  جملة فعلیة  یبكي  طفل  -٥ ستتر       : یبك میر م ل ض وع، والفاع ضارع مرف ل م فع

  والجملة الفعلیة في محل جر نعت ) ھو(تقدیره 
ام  جملة فعلیة  ال تنام  شرفة  -٦ ستتر   : تن میر م ل ض وع، والفاع ضارع مرف ل م فع

  .ل رفع نعت، والجملة الفعلیة في مح)يھ(تقدیره 
  نعت مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة  مفرد  الولي  الحارث  -٧
ل  جملة فعلیة  تجعل  ھمة  -٨ ستتر      : تجع میر م ل ض وع، والفاع ضارع مرف ل م فع

  .، والجملة الفعلیة في محل رفع نعت)ھي(تقدیره 
ام  جملة فعلیة  لم یرم  زعیم  -٩ ستتر   : تن میر م ل ض زوم، والفاع ضارع مج ل م فع

  .، والجملة الفعلیة في محل جر نعت)ھو(تقدیره 
  

 
  

      

  الفتحةجره معطوف مجرور وعالمة   الجمع  عمر  الواو  أبي بكر
  الفتحةجره معطوف مجرور وعالمة   الجمع  عثمان  الواو  عمر

١-  

  جره الكسرةمعطوف مجرور وعالمة   الجمع  علي  الواو  عثمان
  مرفوع وعالمة رفعھ الضمةمعطوف   الترتیب مع التعقیب  عمر  الفاء  أبو بكر
  مرفوع وعالمة رفعھ الضمةمعطوف   الترتیب مع التعقیب  عثمان  الفاء  عمر

  مرفوع وعالمة رفعھ الضمةمعطوف   الترتیب مع التعقیب  علي  الفاء  عثمان

٢-  

  مرفوع وعالمة رفعھ الضمةمعطوف   المھلةمع الترتیب   عمر  ثم  علي
  مرفوع وعالمة رفعھ الضمةمعطوف   إثبات األول ونفي الثاني  أبو بكر  ال  عمر  -٣
  مرفوع وعالمة رفعھ الضمةمعطوف   طلب التعیین  عمر  أم  أبو بكر  -٤
  معطوف منصوب وعالمة نصبھ الیاء  اإلضراب  ناصحین  بل  مستبدین  -٥
 




  

 

 ٦٠

 

  هي) إتقان العمل من عالمات املواطنة الصاحلة(الكلمة اليت جرت بالتبعية يف مجلة  -١
  عالمات. د  املواطنة. ج  الصاحلة. ب  العمل. أ

   )كلهجواد على العالت باملال : (يف قول الشاعر) كله(تعرب كلمة  -٢
  توكيداً. د  نعـتاً. ج   للمبتدأخرباً. ب  مضافاً إليه. أ

  ):واسعة(، إعراب كلمة )خطا األردن خطوات واسعة يف استخدام التكنولوجيا الزراعية (  -٣
  مضاف إليه جمرور. د  بدل منصوب. ج  عت جمرورن. ب  نعت منصوب. أ

  ):حضر إىل غرفة الصف املعلم حممد مسرعاً: (يف عبارة) حممد(تضبط كلمة  -٤
  حممد. د  حممد. ج  حممداً .ب  حممد. أ

  :العبارة الصحيحة فيما يأيت هو -٥
  عرفت امللك النعمانَ بن املنذرِ. ب  عرفت امللك النعمانَ بنِ املنذرِ. أ

  عرفت امللك النعمانَ بن املنذرِ. د  عرفت امللك النعمانَ بن املنذر. ج
  :املخطوط حتتها) ال(نوع )  البصرالتحسنته النفس القلب يدرك ما العني تدركه    واحلُسن ما اس( -٦

  حرف ي. د  حرف استدراك. ج  حرف عطف. ب  نافية للجنس. أ
  :يف اآلية) مث(، يفيد حرف العطف )من نطفة خلقه فقدره، مث السبيل يسره:(قال تعاىل -٧

  اخيالترتيب والتر. د  الترتيب والتعقيب. ج  املشاركة والتعقيب. ب  اجلمع والترتيب. أ
  :يف اآلية) أنفسهم(، كلمة )وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون:(قال تعاىل -٨

  مبتدأ. د  مفعول به. ج  خرب كان. ب  توكيد معنوي. أ
  ):ما كنت أمريكم بل خادمكم(يف مجلة ) بل(يفيد حرف العطف  -٩

  هيالن. د  باإلضرا. ج  االستدراك. ب  الترتيب والتعقيب. أ
  :، الفاء املخطوط حتتها يف اآلية تفيد)أنزل من السماء ماًء فسالت أودية بقدرها(:قال تعاىل -١٠

  اجلمع. د  التخيري. ج  الترتيب والتعقيب. ب  الترتيب مع التراخي. أ
:  

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  ب  ج  ج  د  ب  د  ج  أ  د  ب  رمز اإلجابة

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 




  

 

 ٦١

  *النــــــــــــداء * 
  

 : خاطبه إىل االنتباه بوساطة أداة نداءهوأسلوب جيري على منط خمصوص يستعمل لدعوة من ت .  
  

   

 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  .للمؤنث، أو اسم إشارة مالئم) أيتها(للمذكر، و) أيها(إذا أريد نداء املعرف بأل يؤتى قبله بكلمة    ١

  

 :- ) يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي.(  
  ....... ).يا أيتها النفس املطمئنة  ( -       
  ).يا هذا الرجل كف عن الغيبة والنميمة(  -       
  ).يا هذه املرأة كفي عن الغيبة والنميمة ( -       

  ).ياأهللا، اغفر لنا:( وتقطع مهزا وجوباً، ) أل(، تبقى )اهللا( ى لفظ اجلاللة إذا كان املناد   ٢
حذف حرف النداء والتعويض عنه مبيم مشددة مفتوحة للداللـة علـى            ) اهللا(والغالب مع لفظ اجلاللة     

  ).اللهم ارمحنا :( . التعظيم

 

 
:أي بين، إياك والنميمة .  

 
:       أيا صخر هل يغين البكاء أو األسى 

   ثاوياًعلى ميت بالقرب أصبح
 

:     يا معشر قريش، ما تظنون أين فاعل 
  .خرياً: بكم ؟ قالوا

  

 

 

 
: ليلُخ يا  

  
: - اتقنوا أعمالكمرجال يا   

  . ال تعبثا باألزهارفتيان يا -
  
  

 

 
 

: الدين حساميا /  املعروف صانع يا   
 

: املعروفصانعاً يا .  
 
  

: - أبناؤنا أمانة بني أيديكممعلمني يا .  
   يف العجلة الندامةمسرعاً يا -

 

 



 
  

 

 ٦٢

  .جيوز حذف أداة النداء يف مواضع القرب املادي واملعنوي   ٣
: يوسف أعرض عن هذا-١ .  

   . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة-٢  
 :يلتحق بقاعدة نداء العلم املفرد    ٤

  .منادى مبين يف حمل نصب ): يا أنت:(    نداء ضمري املخاطب ،-) أ
 منادى مبين يف حمل نصب): يا هؤالء أقبلوا ( : شارة ،إل نداء ا-)ب
              منادى مبين يف حمل نصب): يا من فعل اخلري أبشر :(   وصول ، نداء امل-)ج

  : ا ووصفهاهل فوجب التنبه يف النداء كثرياً) أي ، أية ( تستعمل    ٥
  )يها االنسان ما غرك بربك الكرمي  يا أ (- )أ 

 )ىل ربك إ النفس املطمئنة ارجعي  يا أيتها (-)ب
  .ى الضم يف حمل نصب منادى مبين عل: أي ، أية 

  .للتنبيه : ا ــه
  .خرهآ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على بدل: النفس نسان،إلا
  

وهو نداء موجه للمتفَجع عليه أو املتوجع منه، ويعرب املندوب منادى ولـه             ): الندبة( من أنواع النداء       ٦
   . أحكامه من حيث البناء واإلعراب

: وأحـمداه -١  
  .حرف ندبة مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب: وا

منادى مندوب مبين على الضم املقدر، منع من ظهوره اشتغال احملل حبركة املناسبة لأللف : أمحد
  .يف حمل نصب

  .حرف زائد مبين ال حمل له من اإلعراب: واأللف
  . للسكت:واهلاء

  .واحسرتاه -٢
  .له من اإلعرابحرف ندبة مبين على السكون ال حمل : وا

منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة، منع من ظهورها اشتغال احملـل             : حسرة
  .حبركة املناسبة لأللف

  .مضاف إليه جمرور: والياء احملذوفة
  .حرف زائد مبين ال حمل له من اإلعراب: األلف
     .للسكت: واهلاء

  

 
  "يا حيىي خذ الكتاب بقوة :" قال تعاىل  -١
 "قل يا أيها الكافرون،ال أعبد ما تعبدون :" قال تعاىل  -٢
 "قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم :" قال تعاىل  -٣
 "ارةمطر علينا حجأ عندك فمنن كان هذا هو احلق إذا قالوا اللهم إو:" قال تعاىل  -٤
 . خوان  الدهريا شامتاً إنَّ -٥
 .يا صبيان ال تلعبا بالنار  -٦
 .غيبة والنميمة يا هذه املرأة كفي عن ال -٧
 .يا سعيد بن زيد أقبل  -٨
  .يا ظاملني عواقب الظلم وخيمة  -٩

  . يا صالح الدين أقبل-١٠




  

 

 ٦٣

 :  
   

  .منادى مبين على الضم يف حمل نصب  حيىي  ١
  .منادى مبين على الضم يف حمل نصب  أي  ٢
  .منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  أهـل  ٣
  .منادى مبين على الضم يف حمل نصب  اهللا  ٤
  .منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  شامتاً  ٥
  .منادى مبين على الضم يف حمل نصب  صبيان  ٦
  .منادى مبين على ضم مقدر منع من ظهوره حركة البناء األصلية، يف حمل نصب  هذه   ٧
  .منادى مبين على الضم يف حمل نصب  سعيـد  ٨
  .منادى منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل  ظاملني  ٩

  .منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  صالح  ١٠
  

  *االستثنـــــــــاء * 
  

 : لغوي يتضمن إخراج ما بعد أداة االستثناء من حكم ما قبلها هو أسلوب.  
  

 : األداة-٤ املستثنــى          -٣ املستثىن منه      -٢احلــكـم      -١  
     

 :اه عـرجداًـواح  إال  إىل مواقعهم دونـا.   
     مستثنىأداة                مستثنى منھ        حكم     

  

  اهد(وقع على املستثىن منه ) الرجوع(الحظ أن احلكمإال واحداً منهم مل يقع عليه) نوا.  
  

 :  

  .شبه نفي وهو ما توافرت فيه أركان االستثناء ومل يسبقه نفي أو   : التام المثبت - أ 
 :فصلني األخريينال أجنزت فصول الكتاب كلها إال.  

  .أو شبه نفي نفي ب بقسكان االستثناء ووهو ما توافرت فيه أر :يـ التام المنف-ب 
: ال مياري يف احلقيقة إنسان إال مكابراً  أو مكابر .  

  .وهو ما كان فيه املستثىن من غري جنس املستثىن منه   :عــــــــ المنقط-ج
 : م ــ كتبهإالخرج  الطـالب  من الصفوف.  

  .وهو ما حذف منه املستثىن منه وتقدمه نفي أو شبه نفي  :صـــــــاقــالن -د
 :ال يبىن الوطن  إال  أبناؤه املخلصون.  

  

       وتسمى أداة االسـتثناء  ) حصر ما قبل أداة االستثناء فيما بعدها  ( يسمى هذا األسلوب بأسلوب احلصر
 .اين من أمناط االستثناء، وكذلك يسمى النمط الثهنا أداة حصر



 
  

 

 ٦٤

  

 
   .يف النمط األول والثالث جيب نصب املستثىن -١

 ) :تام مثبت) / (كتاب كلها إال الفصلني األخريينأجنزت فصول ال(  
  .الياء ألنه مثىنوعالمة نصبه مستثىن منصوب : الفصلني

 : )منقطع) / (بهم رج الطالب من الصفوف إال كتخ(  
  .مستثىن منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف : كتبهم

   .يف النمط الثاين جيوز النصب على االستثناء كما جيوز اتباع املستثىن للمستثىن منه -٢
 : )تام منفي / ( )ال مياري يف احلقيقة إنسـان  إال مكابراً أو مكابر(  

  .الفتحةمستثىن منصوب وعالمة نصبه : مكابراً
بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: مكابر.  

   .يف النمط الرابع نعرب املستثىن حسب موقعه يف اجلملة -٣
 : )ناقص) / (ملخلصون ال يبين الوطن إال أبناؤه ا(  

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: أبناؤه 
  

 
  .إذا تقدم املستثىن على املستثىن منه وجب نصب املستثىن

 : لراحة النفس وسيلــــــة اإلميــانَ إالما لإلنسان .  
    مستثنى منھ      أداة   مستثنى                      

  

 دون أن يتأثر املعىن كما يلي) إال(بـ ) غري وسوى( ميكن استبدال:  
   . يف كل أحواله)إال(غري وسوى يأخذان أحكام املستثىن بـ  -أ

 .املستثىن بعدمها يعرب مضافاً إليه دائماً  -ب
  

 :  
  ).أجنزت فصول الكتاب كلها غري الفصلني األخريين : ( النمط األول-١

  .اسم استثناء منصوب وعالمة نصبه الفتحة : غري
  .مضاف إليه جمرور: الفصلني

  ). كتبهم سوىخرج الطالب من صفوفهم :(  النمط الثالث -٢
  .اسم استثناء منصوب وعالمة نصبه الفتحة : سوى
  .مضاف إليه جمرور: كتبهم

  ).مكابرٍ ) غري(  غريال مياري يف احلقيقة إنسـانٌ:(  النمط الثاين -٣
اسم استثناء منصوب وعالمة نصبه الفتحة : غري.  
 بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : غري.  

  .مضاف إليه جمرور: مكابرٍ 
  ).ال يبين الوطن غري أبنائه املخلصني :( لرابع  النمط ا-٤

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: غري.  
  .مضاف إليه جمرور: ه ئأبنا




  

 

 ٦٥

  
 يأيت) عدا، خال، حاشا( املستثىن بعد:  

  .على أنه مفعول به هلا ألا قد تكون أفعاالً تامة متعدية ً منصوبا -أ
  .ا ألا قد تكون أحرف جر ً مجرورا -ب

 : ًأورقت األشجـار عدا  شجـرة )شجرة.(  
  ) .هو(فعل ماضٍ جامد والفاعل ضمري مستتر تقديره : عدا

  .مفعول به منصوب: شجرةً
  أو

  .حرف جر : عدا
 اسم جمرور : شجرة.  

 : ًأورقت األشجار ما عدا شجرة .  
  .مصدرية: ما 

  ).هو(اضٍ جامد والفاعل ضمري مستتر تقديره فعل م: عدا
  مفعول به منصوب: شجرةً 

  .يف حمل نصب حال) الفعل+ ما(واملصدر املؤول من 
  
  

  ات ـــــــنــــريــــتم
  

 

                             .أحترم الناس إال ذا الوجهني  -١
 .تستشر أحداً  إال جمرباً ال  -٢
                     .غادر الفالحون حقوهلم إال معاوهلم  -٣
  .إن أنت إال نذير -٤
                              .ال تلق أخاك إال بوجه طلق  -٥
 .عرض غري مصنعنيشاركت املصانع األردنية يف امل -٦
 .لعاجز ال يتخلف عن املسامهة يف مسرية البناء غري ا -٧
 .ألمة لال ينكر فضل الوحدة أحد سوى عدو  -٨
                   .يعترف الناس باجلميل ما عدا املكابر  -٩

  . قد جيحد اإلنسان املعروف حاشا الكرمي -١٠
  . اقرأ القرآن يف رمضان غري مرة-١١
  . عدا الذئب على الغنم وش إحداها فعدا الراعي يطلق عليه الرصاص-١٢
  .ادر املسافرون الفندق سوى حقائبهم  غ-١٣
  . فشربوا منه إال قليالً منهم-١٤
١٥-ما هلم به من علم إال اتباع الظن .  
  . فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس-١٦



 
  

 

 ٦٦

 :  
   

  .مسةمستثىن منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األمساء اخل  ذا  ١
  .مستثىن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  جمرباً  ٢
  .مستثىن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  معاوهلم  ٣
  .خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  نذير  ٤
  .اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة: وجه/ حرف جر: الباء  بوجه  ٥
  . استثناء منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةاسم  غري  ٦
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  غري  ٧
  .املقدرةاسم استثناء منصوب وعالمة نصبه الفتحة   سوى  ٨

  ماعدا  ٩
  ) هو(فعل ماضٍ جامد والفاعل ضمري مستتر تقديره : عدا/ مصدرية: ما

  .ه الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصب: املكابر
  .واملصدر املؤول يف حمل نصب حال

  حرف جر  حاشا  ١٠
١١  ---  ---  
١٢  ---  ---  
  .املقدرةاسم استثناء منصوب وعالمة نصبه الفتحة   سوى  ١٣
  .مستثىن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  قليالً  ١٤
  .ى آخرهمستثىن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عل  اتباع  ١٥
  .مستثىن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  إبليس  ١٦

  

 

  ):ال يسمعون فيهاً لغواً إال سالماً :(  نوع االستثناء يف قوله تعاىل-١
   منقطع-   د         م منفي        تا-   ج تام موجب          - ب             مفرغ         -     أ

٢- )يف اجلملة ) سوى(تعرب كلمة .  )ما جاء متأخراً سوى علي:  
   حرف استثناء-  د          حاالً منصوباً   -  ج      فاعالً مرفوعاً   - ب   اسم استثناء منصوب  -     أ

  ):الكتاب( كلمة إعراب. )قد يملُ اجللساء عدا الكتاب(  -٣
   جائزانج+ أ-د)     عدا( اسم جمرور بـ- ج       مستثىن منصوب-   ب               به مفعول-أ     

  :)وإن من أمة إال خال فيها نذير :( نوع االستثناء يف قوله تعاىل -٤
  ناقـص -د                تام منفـي - ج              تام مثبت -  ب                  منقطع -     أ
 :  

  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  د  د  ب  د  رمز اإلجابة

  
  




  

 

 ٦٧

  *التميــيـــــــز * 
 :وحكمه النصب .  اسم نكرة يذكر إلزالة الغموض يف اسم أو مجلة قبله.  

  

 :ًقرأت مخسة عشر كتابا.  
صلح ألن تراد   مل يفهم السامع ما تريده ذا العدد ألنه اسم مبهم ي          ) قرأت مخسة عشر    ( إذا قلت   

زال الغموض وفهم السامع مرادك ) كتابا ً ( ولكن إذا قلت    ......) جملداً ، خرباً ،   ( به عدة معانٍ      
  .ألنك ميزت العدد وبينت له املقصود منه 

  مميزاً) مخسة عشر( متييزاً، كما يسمى االسم املبهم ) كتاباً( ولذلك يسمى لفظ.  
 : طاب املكان هواًء.  

حتتاج إىل تفسري كما يف املثال السابق،       ) كلمة  ( حظ أنّ الغموض يف هذه اجلملة ليس يف         لعلك تال 
  .وإمنا يف العالقة بني عناصر اجلملة نلحظه دون أن يكون ملفوظاً 

              إىل الفاعـل   ) طاب( ففي هذا املثال جند الغموض يف العالقة بني الفعل والفاعل، فنسبة الفعل
  .متييزاً  وتفسرياً  هلذا الغموض امللحوظ يف اجلملة) هواًء(، فجاءت كلمة حتتاج إىل بيان) املكان(

  
 

 كما يف املثال األول متاماًوهو ما يزيل الغموض يف اسم مبهم قبله،ويسمى أيضاً متييز ملفوظ .  
# 

   ).شهراًإنّ عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر :( ، مثل)٩٩-١١(األعداد  -١
  ). بلحاً اشتريت رطالً :( ، مثل)الوزن، املساحة، الكيل( املقادير  -٢
  ).عدساًبعت الرجل حفنةً :( ، مثل.... )حفنة، قبضة، (أشباه املقادير  -٣
   ).صوفاًاشتريت ثوباً :( ما كان فرعاً للتمييز، مثل -٤

#  باإلضافة أو مبنجيوز فيه أن ينصب، وأن جير.   
:متييز ذات منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. / ذهباً أهدى أمحد والدته خامتاً -١.  

  .اسم جمرور: حرف جر ، ذهب: من ) : متييز ذات./ (من ذهب أهدى أمحد والدته خامتاً -٢
  .مضاف إليه جمرور): متييز ذات ./ (ذهبٍ أهدى أمحد والدته خامتَ -٣

ًوهو ما يزيل الغموض يف مجلة سبقته،ويسمى أيضاً متييز ملحوظ كما يف املثال الثاين متاما. 

# 
  ).زيد أفضل من علي علماً :( بعد اسم التفضيل، مثل -أ

 ).ما أكرم زيداً  خلقاً :( بعد التعجب، مثل -ب
  ).نعم زيد عاملاً :(  يف أسلوب املدح والذم، مثل -ج

# النصـــب .  



 
  

 

 ٦٨

  شبھ جملة  جملة فعلیة جملة اسمیة ـــردمفـ     
 ظرفیة

  شبھ جملة 
 جار ومجرور

 

   متييز ذات:  كوكباً                        ).إين رأيت أحد عشر كوكباً  :(  قال تعاىل -١
  متييز نسبة:  وطئاً، قليالً           ). هي أشد وطئاً وأقوم قيالً إن ناشئة الليل:(  قال تعاىل -٢
  متييز ذات:  شعرياً                                           . أكل احلصان حفنة شعرياً -٤
  متييز ذات :  حباَ                                 . أطعمت الدجاجة ملَء الكف حباً  -٥
  متييز ذات:  دومناً، تفاحاً                                    .فالح عشرين دومناً تفاحاً زرع ال-٦
  متييز نسبة: بناًء                                                .    ما أدق البتراَء بناًء -٧
  جار وجمرور:  من لنب                                                . اشتريت لتراً من لنب -٨
٩-نعم قائداً  خالد .                                                      ًمتييز نسبة:  قائدا  

  متييز نسبة:  عادة                          . السرعة يف قيادة السيارات بئست عادةً-١٠
  متييز ذات:  قميصاً، صوفاً                            . خاط اخلياط أربعة عشر قميصاً صوفاً-١١

  

  *احلــــــــــــال * 
  

 : هو اسم منصوب يبني هيئة صاحبه وقت وقوع الفعل على األغلب .  
  

:منتصراً اجليشعاد  -١.           عند عودته) اجليش(وصف يبني هيئة الفاعل ) منتصراً( كلمة.  
 .عند الشرب) املاء(وصف يبني هيئة املفعول ) صافياً( كلمة              .صافياً املاءشربت  -٢
 .وصف يبني هيئة ارور عند املرور به) خالية( كلمة          .خالية بالديارمررت  -٣
٤- يسحر األلبابخطيباً سعيد .   وصف يبني هيئة املبتدأ عند حتقق اخلرب) خطيباً( كلمة.  

  

 احلال( ات اليت حتتها خط بـ لذلك نسمي الكلم.(  
 صاحب احلال(  أما تلك اليت حتتها خطني فنسميها.(  

  

 وحكمها النصب) على أي صورة(  عالمة احلال أن تقع يف جواب كيف أو يف جواب.  
  

 
  
  
  

  
  
  
  
   
  
  

  :، والرابط إما أن يكونال بد للحال إن كانت مجلة من رابط يربطها بصاحب احلال# 
  ).ةــواو اجلماع.       (يبكونوجاءوا أباهم عشاًء : ده، ـــر وحــ الضمي-١
  ).واو احلـــال (      .          سافرت والدنيا ليل: ، )واو احلال( الواو وحدها -٢
  ).أنتم+ واو احلال).  ( ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى: ر معاً، ـميـواو والضـ ال-٣

أكلوا  ال ت

ام  الطع

 .ً حارا

وا  ال تقرب
صالة  ال
تم  وأن

 سكارى

 أباھم  واجاء

شاًء   ع

  .یبكون

در   ع الب طل

وق  ف

  .السحاب 

ر  ُت الثم بع

ى  عل

  .شجره




  

 

 ٦٩

 
  . اجلمل بعد املعارف أحوال وبعد النكرات صفات-١
  . ال تدخل واو احلال إال على مجلة، وال تدخل على حال مفردة وال على حال شبه مجلة-٢
  ، )وحده( من األخطاء الشائعة إدخال الالم على كلمة -٣

  .وهي حال) جاء وحده:(  والصواب ) جاء لوحده(  :فيقال خطأ
    ).، كافةمجيعاً، معاً، وحده، قاطبة: ( كلمات تعرا حاالً أينما وقعت -٤

 
  

   
  ).وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني:(  قال تعاىل-١
  ).وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون:(  قال تعاىل-٢
  ).تصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقواواع:(  قال تعاىل-٣
  . يسرين طلبة الكشافة وهم يسريون يف صفوف منتظمة يبدو عليهم احلزم والصالبة-٤
  . أدى الشباب واجبهم جتاه أمتهم وقد اطمأنت نفوسهم-٥
     بأنّ زمزم واألردن صنوان ة     ـواهلامشيون أدرى الناس قاطب -٦

    إزاءها وهي يف ذل وإذعان  رة    ـوحكمة تقف األحداث حائ
  ام ـي يلبـي         دعوة احلق واحلقوق ذمـومضى احلارث الول -٧
    مسودة وملاء وجهي رونـق       ولقد بكيت على الشباب ومليت -٨
 :  

   

  .ن مجع مذكر ساملحال منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه م  العبني  ١
  .اجلملة االمسية يف حمل نصب حال  وأنتم تعلمون  ٢
  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهحال  مجيعاً  ٣
  .اجلملة االمسية يف حمل نصب حال  وهم يسريون  ٤
  .اجلملة الفعلية يف حمل نصب حال  وقد اطمأنت نفوسهم  ٥

  .ة الظاهرة على آخرهحال منصوب وعالمة نصبه الفتح  قاطبة
  .حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  حائرة

٦  
  
  .اجلملة االمسية يف حمل نصب حال  وهي يف ذل وإذعان  
  .اجلملة الفعلية يف حمل نصب حال  يلبـي  ٧
  .اجلملة االمسية يف حمل نصب حال  وملتـي مسودة  ٨

  



 
  

 

 ٧٠

  

  
  . ومساًءصباحاًيتمشى الفتيان  -١
 . عن أنفسهمتروحياًيتمشى الفتيان  -٢
 .كثرياًيتمشى الفتيان  -٣
 .متضاحكنييتمشى الفتيان  -٤
 .انسجاميتمشى الفتيان يف  -٥
 . رغبة شرسة يف البكاءخمنوقاً أراين أصارع  -٦
 . عين اجلميع بوجوههميشيح معزول وأنا منبوذ فما حاجيت للكالم  -٧
 . من العذاب ال تطاقألواناً باآلخرين وألجنبهم رمحةت قصاصايت إال  وما كتب -٨
  . لكل أنواع امليكروباتومستنقعاً باً اآلن صرت  -٩
 :  

  .ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: صباحاً  -١
  .مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  تروحياً-٢
  .ل مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةنائب مفعو:  كثرياً-٣
  .حال منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل:  متضاحكني-٤
  .شبه اجلملة يف حمل نصب حال:  يف انسجام-٥
  .الظاهرة على آخره حال منصوب، وعالمة نصبه الفتحة:  خمنوقاً-٦
  .اجلملة االمسية يف حمل نصب حال:  وأنا منبوذ-٧

  . اجلملة الفعلية يف حمل نصب حال:يشيح
  .مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره:  رمحة-٨

  .مفعول به ثان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: ألواناً
  .ظرف مبين على الفتح يف حمل نصب: اآلن -٩

  . آخرهخرب صار منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على: باً
  .اسم معطوف منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: مستنقعاً

  
  
  
  
  
  
  




  

 

 ٧١

  *من اإلعراب حمل اجلمل التي هلا * 
  

  

      :مكانتها يف النفوس عظيمة القدس -أ.   
  . عن ماضيه بكرب يتحدث ما زال -ب
  .حيب املقسطني إن اهللا -ج
   .يضيءها  يكاد زيت-د 

     :  يا موسى لن نؤمن لك وإذ قلتم -أ.   
   .ينفع أهله وجدت العلم -ب
   ؟هل امتألت:  وجهنم اليت يقال هلا -ج

  
      : وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة -أ.  

  .يرتل القرآن مسعت إىل أمحد -ب
  

      : يوم -أ ولدت والسالم علي.  
  .تعدهم ما أكثر اإلخوان حني -ب

  

    :فما بلغت رسالته وإن مل تفعل -أ.   
   .فسوف يغنيكم اهللا وإن خفتم عيلة -ب

  

      :آراؤهم خسيسةتعبأ بكالم أقوام  ال -أ.   
   .ال صديق ا شر البالد بالد -ب

  

     :ويسعى بذمتهم أدناهماملؤمنون تتكافأ دماؤهم  -أ.   
  .ومهمهم ناقصةال تعبأ بأقوامِ أراؤهم خسيسة  -ب

  
 

  .القوم الكافرينال يهدي إن اهللا  -١
 . ماقدمت يداهينظر املرءيوم  -٢
  .متتألإين أعرف أوعية ال : قال الطالب ألستاذه -٣
   ).املستشار مؤمتن : ( - صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  -٤
 :  

  . يف حمل رفع خرب إنّ-١
  .مضاف إليهجر  يف حمل -٢
  . يف حمل نصب نعت-٣
  .ل نصب مفعول به يف حم-٤

  نائب فاعل



 
  

 

 ٧٢

  *اجلمل التي ال حمل هلا من اإلعراب * 
  
  

     :النائبات قليليف همولكن ما أكثر اإلخوان حني تعدهم    -أ   
  . شهور مل أكتب فيها كلمةمضت -ب
  

     :حازماً –نه رضي اهللا ع - كان عمر -أ .  
  . الوعد ساحمك اهللا أنسيت -ب

      :اهقدمت يد يوم ينظر املرء ما -أ.   
   .صدر حديثاً  هل اطلعت على الكتاب الذي -ب

  

     :اسأي ينقطع عن خربات الن ؛ من يتوقف عن املطالعة يتقوقع-أ.  
   .اصنع الفلك وأوحينا إليه أن -ب

  
   

 :أضاع العمر يف طلب احملال     من طلب العال من غري كد   -أ  
   فجميع عهدك ذمة ووفاء  وإذا أخذت العهد أو أعطيته -ب

  

     :فإما نصراً  وإما شهادة لنقاتلن واهللا - أ .  
   لتضيعن فرصة ذهبيةلئن أصررت على موقفك  -ب

  

     

 :احرص على وقتك واستفد منه -أ .  
   إنّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزالً-ب

  

 
  . يف السماء كيف يشاء فيبسطه فتثري سحاباً اهللا الذي يرسل الرياح  -١
  .عاهدوا اهللا عليهمن املؤمنني رجال صدقوا ما  -٢
  .نال ما متىنلو تأىن  -٣
  . وتذل م تعز ُّ األمة بأبنائها -٤
 :  

  .املوصول ال حمل هلا من اإلعراب، ألا تابعة جلملة صلة -١
  . مجلة صلة املوصول، ال حمل هلا من اإلعراب-٢
  . مجلة جواب الشرط غري اجلازم، ال حمل هلا من اإلعراب-٣
  . مجلة ابتدائية، ال حمل هلا من اإلعراب-٤




  

 

 ٧٣

  امـــــــن عـــــريــــتم
  

   

  :، منادى)يا رياح الشرق إنّ جذورنا حيةتعايل : (يف قول الشاعر) رياح(كلمة  -١
  شبيه باملضاف منصوب. ب  مضاف منصوب. أ

  نكرة مقصودة منصوبة. د  مبين على الفتح يف حمل نصب. ج
  :، هي واو)أنا لن أخاف من العواصف وهي جتتاح املدى: (نوع الواو يف قول الشاعر -٢

  االستئناف. د  الـحال. ج  العطف. ب  املعية. أ
  :، يسمى هذا األسلوب)وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل:( تعاىلقال  -٣

  أسلوب احلصر. د  أسلوب التعجب. ج  أسلوب النداء. ب  أسلوب الندبة. أ
  :هو) قليالً(، إعراب كلمة )فشربوا منه إال قليالً منهم : ( قال تعاىل -٤

  همفعول في. د  مستثىن منصوب. ج  متييز منصوب. ب  حال منصوب. أ
  ):ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعاً:(على الترتيب يف قوله تعاىل) كلهم، مجيعاً(تعرب كلمتا  -٥

  حاالً منصوباً/ مبتدأ مرفوعاً . ب  توكيداً منصوباً/ توكيداً مرفوعاً. أ
  حاالً منصوباً/ توكيداً مرفوعاً. د  حاالً منصوباً/ بدالً مرفوعاً. ج

  :على صورة) يف العمارة اثنا عشر خمزن ( لعدد يف عبارة يأيت متييز ا -٦
  مـخزناً. د  مـخزنْ. ج  مـخازن. ب  مـخزن. أ

  ):يا أيها املزمل، قم الليل إال قليالً :( نوع االستثناء يف قوله تعاىل -٧
  منقطـع. د  مفـرغ. ج  تام مثبت. ب  تام منفي. أ

  
 :  

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  ب  د  د  ج  د  ج  أ  ابةرمز اإلج

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 




  

 

 ٧٤

  *الفعل ارد والفعل املزيد * 
  

:لكلمة حرف بغري علة، وهو نوعانهو ما كانت حروفه مجيعها أصلية ال يسقط منها يف تصاريف ا:  
١- :ة ،ـ وهو أصل غالبية مفردات اللغة العربي   : لَ ، فَهِمهس ، حرش.  
٢- :ن مفردات اللغة العربية ، وهو أصل كثري م   :جرحد ، نهرب. 

  

 *:  
 رد يف تصاريف الكلمة حرف :"  قولنامعناه لو أخذنا الفعل واشتققنا منه ما نريد " ال يسقط من حروف ا

  .من املشتقات لبقيت حروفه األصلية موجودة يف سائر التصاريف واالشتقاقات
 : ثي فعل جمرد ثال/ شرح.  

  .شارح ، مشروح ، شرح 
 معناه أحياناً يسقط أحد احلروف األصلية لعلة " بغري علة "  وقولنا.  

  : قُلْ ( فعل ثالثي جمرد ، يف أمره يسقط حرف العلة فيصبح / قال.(  
  ) .خذْ ( فعل ثالثي جمرد ، يف أمره تسقط اهلمزة مع كوا أصلية / أخذ 

  

  :حرف أو اثنان أو ثالثة األصليةو ما زيد على حروفه  وه .  
  ) : فعل ثالثي جمرد ) / قَطَع.  

  .ثالثي مزيد حبرف / قطّع ، قاطع 
  .ثالثي مزيد حبرفني / انقطع ، اقتطع 

  .ثالثي مزيد بثالثة أحرف / استقطع 
  

  :اضي املبين للمعلوم  وهو ما كانت مجيع حروفه ثالثة وهو يف صيغة امل.  
  : ا تتكون من ثالثة أحرف يف صيغة املاضي املبين للمعلوم /  اصرب-يصربأفعال ثالثية أل)ربص.(  

  

  :وهو ما كانت حروفه أكثر من ثالثة وهو يف صيغة املاضي املبين للمعلوم .  
  : ضأقدم ، علّم ، استخرج ، تعر.  

  

 
إذا أردت أن حتكم على فعل ما إذا كان جمرداً أو مزيداً فاحكم عليه وهو يف صيغة املاضي املبين للمعلوم بعد                     

  ... أن ختلصه مما اتصل به من أحرف املضارعة واألمر والعطف 
  

 
  ). منكراً فليغيره بيده فإن مل يستطع فبلسانه من رأى منكم ( -١

  .جمرد : رأى 
  .مزيد بالتضعيف) / غير ( الفعل يف صيغة املاضي املعلوم : فليغيره 
  . والسني والتاءباأللفمزيد ) / استطاع ( الفعل يف صيغة املاضي للمعلوم : يستطع 

  . حوكم ارم وأُدخلَ السجن -٢
   .باأللفمزيد ) / حاكم ( غة املاضي املعلوم الفعل يف صي: حوكم 
  .مزيد باهلمزة ) / دخل أ( الفعل يف صيغة املاضي املعلوم : أُدخلَ 

  . من خيش اهللا ينل ثواباً -٣
 . العقالء من رأوا احلق فاتبعوه ، وجتافوا عن الباطل واجتنبوه -٤
 . ال تظن أنَّ كل من يبتسم متفائل -٥



 
  

 

 ٧٥

 
   مزيد         ). الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل يوجل:( قال تعاىل  -١
 جمرد/  جمرد              .. ). خبلق جديد ويأت يذهبكم يشأإن :( قال تعاىل  -٢
  مزيد                       ). األعمى والبصري يستويوما :( قال تعاىل  -٣
  جمرد       ).مل منه شيء حي مثقلةٌ  إىل محلها ال تدعوإن :( قال تعاىل  -٤
  وجوه، فأما الذين اسودت وتسود وجوه تبيضيوم :( قال تعاىل  -٥

 جمرد/ جمرد/ جمرد/ مزيد/  مزيد   ).تكفرون كنتم العذاب مبا فذوقوا بعد إميانكم أكفرمتوجوههم 
 

   

  زةــاهلم   أفـْـعـَـَل- 
  . التعدية؛ أي إذا كان ارد الزماً صار بزيادة اهلمزة متعدياً-١

 : ضحك اجلمهوراجلمهور أضحك املهرج .  
  . شيٍء الصريورة؛ أي أنّ اهلمزة تفيد التحول وأنّ شيئاً صار ذا-٢

:  صار ذا زهر(أزهر الشجر)/ صارت جدباء(أجدبت األرض(  

  . املشاركة؛ أي أنّ الفعل ال حيصل إال من طرفني-  فــاألل   فاعـَـَل- 
:  حاور األب أبناءه/ جالس املعلم طالبه.  

  رفـــــ بح-أ

  فـالتضعي   فعَّـــل- 

  . كرم املعلم زيداً كرم زيد :   التعدية،-١
ـَّم املزارع أشجاره :  ، اإلزالة-٢   ).أزال عنها األغصان اليابسة(قل
  . التكثري؛ أي أنّ الفعل يقع بكثرة-٣

 :ـّع العامل أسالك الكهرباء   .قط
  . أي قال ال إله إال اهللا؛ هلّل املصلّي: اختصار احلكاية؛ -٤

األلــف    انـْـفـََعَل- 
  والنــون

  .شيء يستجيب للفعل املطاوعة؛ أي أنّ ال-
 :طويت احلديد فانطوى/ أطلقت الصاروخ فانطلق.  

األلــف    افـْتـَـَعـَل- 
  اقتتل زيد وعمرو/ اختصم املوظف واملدير:   التشارك،-  والتـــاء

األلــف   فـْـَعـلَّا - 
  .اخضلَّ النبات / ةامحر وجه الفتا:   القوة واملبالغة،-  والتضعيف

  ـعَّـَل تـَفـَ- 
التـــاء 
  والتضعيف

  . التكلف؛ أي أنه حيمل نفسه على الفعل-١
 :ر فالن على مصيبتهتصب.  

  . التدريج؛ أي أنّ الفعل حيصل تدرجيياً ال مرة واحدة-٢
 :ع أمحد الدواءجتر.  

  . توسد العامل يده: ، االختاذ-٣

  نــ بحرفی-ب

   تفاَعــل- 
التـــاء 
  واأللــف

  .تصادمت السيارتان/ تصافح الطرفان :   املشاركة،-١
  .تناوم الطفل/ متارض الطالب :   التظاهر،-٢
  . توافد املدعوون: ، التدريج-٣

   س تا   استفعل- 
  .أستاذهاستأذن الطالب / استغفر املؤمن ربه :  ب،ـ الطل-١
  .استحصن املهر/ استحجر الطني :   الصريورة،-٢
  . استحسن الزوار عاداتنا: ،االعتقاد -٣

ة -ج  بثالث
  روفـــح

  .اعشوشب املكان:   القوة واملبالغة،-   و عا   افعوعل- 

ـُكسب الفعل معىن جديداً  غري املعىن الذي يؤديه وهو جمرد   . الحظ أنّ الزيادة ت
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                                         ). أحسن احلديثنزلاهللا الذي ( :قال تعاىل  -١
                                                     . فتمرضوا فتموتواتتمارضواال  -٢
              ويل فؤاد شيـــقانثنيتما الح برق أو ترمن طائـــر       إال  -٣
              فلقيت فيه ما لقـــواعيرم  وعذرم وعرفت ذنيب أننــي      -٤
             أتصــدقيا ذا الذي يهب اجلزيل وعنده        أين عليه بأخــذه  -٥
             اءـ الوادي صباح مسيستنهضواء        ـركزوا رفاتك يف الرمال ل -٦
                                         . يا معشر الكتاب يف صنوف األدبتنافسوا -٧
            .منها الشموس وليس فيها املشرق          حولَ ديارهم ملا بدت كبرت -٨
                                                        . الطالب القصيدة َ ظـَّـحتف -٩

ـّر -١٠                                                                .الربتقالة أمحد قش
                                                        .ونتشاكى تباكىنوأصبحنا  -١١
                                                         . جفنهال خيضلّوفينا رجل  -١٢
                                                           من العطب؟أمنكما الذي  -١٣

 

  *الفعل الصحيح والفعل املعتل*
  :صلية صحيحاً، وهو ثالثة أنواعأل وهو ما كان كل حرف من حروفه ا: 

  . كتب، فهم:  وهو الذي ختلو أصوله من اهلمزة والتضعيف، : املـالس -١
 :وهو نوعان : املضعف -٢

   .وهو أن تكون عينه والمه من جنس واحد: مضعف الثالثي ومزيده. أ
 : مد- رم  / َاستمد-استمر .  

  .وهو أن تكون فاؤه والمه األوىل من جنس واحد: مضعف الرباعي ومزيده. ب
 : تزلزل-ترجرج /  زلزل -رجرج .  

 .أكل ، سأل ، قرأ :  وهو أن يكون أحد أصوله مهزة ، : املهموز -٣
  

  : وهو مخسة أنواع)،الواو،والياء األلف:( حرف العلة وهي  من أاألصلية ما كان بعض حروفه ،:  

  .وجد ، يئس :    وهو ما كانت فاؤه حرف علة ، : الـاملث -١
 .قال ، باع :   وهو ما كانت عينه حرف علة ، : األجوف -٢
 .سعى ، مشى :   وهو ما كانت المه حرف علة ، : الناقص -٣
 .وشى ، ويلَ :   وهو أن تكون فاؤه والمه حريفّ علة ،: اللفيف املفروق  -٤
 .كوى ، قوي  :  وهو أن تكون عينه والمه حريفّ علة ، : اللفيف املقرون -٥

    

ف نوع الفعل جيب أن جترد الفعل من زوائده  لتعر. 
  

 
                 . حتظى مدينة القدس مبكانة متميزة -أ

 رد : حتظىإذن الفعل معتل)/ حظي(ا.  
     . ويكفي أن نشري إىل صلة أنبياء اهللا بالقدس-ب

 رد : يكفيإذن الفعل معتل)/ كفى(ا.  
  . إنا حنافظ على أصغر قرية يف فلسطني حمافظتنا على بيت اهللا احلرام-ج

 رد : فظحناإذن الفعل صحيح)/ حفظ(ا.  

 التعدية واملبالغة 
 التظاهــر 
 املطاوعــة 
 التكثري واملبالغة 
 التكلــف 
 الطلــب 
املشاركـة  
 اختصار احلكاية 
 ـدريــجالت 
 السلب واإلزالة  
التظاهر واملشاركة   
 القوة والكثرة 

 التكثيـــر  
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  *امليزان  الصــــريف* 
  

 : هو مقياس وضعه علماء العرب ملعرفة أحوال بنية الكلمة.  
وملا كان أكثر الكلمات العربية تتكون من ثالثة حروف أصول، فإم جعلوا امليزان الصريف مكوناً من 

فاء تقابل احلرف األول، والعني تقابل احلرف الثاين، والالم تقابل وجعلوا ال). ف ع ل ( ثالثة أصول هي 
  : احلرف الثالث على أن يكون شكلها على شكل الكلمة املوزونة، فنقول

 ـَب ـَت ـَرم ك ـَلَ  ،  ك ـَع ـُلَ  ، حِسب  ف ـَع ـَعلَ ف    ف
  

   
عن الثالثة أصلية، زدنا الماً  واحدة يف آخر امليزان إن كانـت الكلمـة               إن كانت احلروف الزائدة     )  أ

  :رباعية، وزدنا المني يف آخر امليزان إن كانت الكلمة مخاسية، فتقول
 جرحد ـَر ـَلَ  ، بعـثـ ـَعـل ـَلَ ف ـَعـل   . ف

  :قابله يف امليزان، فتقولإن كانت الزيادة ناجتة من تكرير حرف من حروف الكلمة األصلية، كررنا ما ي) ب
ـّم سبح  ـّل  ،  عظ ـّل  ،  اعشوشب  فع    افعوعل فع

إن كانت الزيادة حبرف من غري األصول ومن غري املكرر، فإننا نزن األصول فقط مبا يقابلها يف امليزان،                  ) ج
  :مث نذكر احلروف الزائدة كما هي يف الكلمة، فتقول

ـَلَ  ـَحقات ـَـت ـَح   فاعـلَ  ،  انف ـَت ـَـعلَ  ،  افت ـْـف ـَـعـلَ ان    افت
  :إذا حصل يف الكلمة حذف، فإنك حتذف ما يقابله يف امليزان، فتقول) د

ـُلْ  ـِع ق ـُلْ   ،  ب    علْ فـل  ،  صف  ف
   عِ   عِ   ،    افع    ادع   ،   افعِ   ِ ارم 

  

 
  .وف اليت تؤدي معىن الكلمة األصلي، وحبذف أحدها خيتل املعىن وامليزان احلروف األصلية وهي احلر ١

 :      الختل املعىن األصلي، بينما لو حذفنا اهلمزة ملا أثر ذلك على           ) أمسع(لو حذفنا السني من كلمة
  .املعىن األصلي، ألن السني حرف أصلي بينما اهلمزة ليس كذلك

  .لية من مضارعها أو مصدرهايكشف عن أصل األلف يف املادة األص   ٢
  ).بيع(واملصدر ) يبيع( كشف عنها املضارع ) ياء( أصل األلف باع 

  .والتضعيف) سألتمونيها(  حروف الزيادة هي حروف كلمة   ٣
  

 
         

  األفعال  األحياء  ١٧  إفعلة  إعادة  ٩  فعاللة  غطارفه  ١
  فعلت  جهِلت  ١٨  فعللوت  عنكبوت  ١٠  مفاعيل  ميامني  ٢
  عِ  ف  ١٩  تعل  تـزِر  ١١  افتعال  استماع  ٣
٤  فعليل  قطمري  ٢٠  فواعل  رواسي  ١٢  تفعل  تضم  
  مفاعل  منازل  ٢١  تفعلون  تؤفكون  ١٣  يفعون  يرجون  ٥
  فعاليل  غرابيب  ٢٢  مفْعالت  مشكالت  ١٤  ليف  يرى  ٦
ـّلتها  ١٥  يعل  يرث  ٧   إفعاالت  إجراءات  ٢٣  فعلتها  جل
  فعائل  شرائح  ١٦  ليفعوا  ليبقوا  ٨
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  *املصــــــــــــــادر * 
 

 : حدث غري مقترن بزمن يصاغ من الفعل الثالثي ومن الفعل غري الثالثي، كما يليهو و:  
  

 

    
 ) بعث –بعثَ ( -)  ضرب–ضرب (  فَعل )املتعدي ( فَعلَ  -١

 ) هطول –هطَلَ  (-)  هبوط –هبطَ (  فُعول )الالزم ( فَعلَ  -٢

 ) أمن – أمن  -) هم  فَ–فَهِم (  فَعل )املتعدي ( فَعلَ  -٣

 ) جزع –جزِع  (-)  طَرب–طَرِب (  فَعلْ )الالزم ( فَعلَ  -٤

 )الالزم ( فَعلَ  -٥
  فَعالة
 فُعولة

 ) ثقافة–ثَقُف  (-  ) مخضخامة –ض (  
 ) برودة –برد  ( -)  سهولة –سهلَ ( 

 

 
 

    
 ) زِراعة –زرع  ( -)  تجارة –تجر (  فعالة حرفة -١

 ) صداع –صدع  ( -)  هزال –هزل (  فُعال داء -٢

 ) حمرة –حمر  ( -)  خضرة –خضر ( فُعلة لون -٣

 ) دفاع –دفع  ( -)  إِباء –أىب (  فعال امتناع -٤

  فُعال صوت -٥
 فَعيل

  ) صراخ –صرخ  ( -) واء  ع–عوى ( 
 ) رنني –رنَّ  ( -)  هديل –هدل ( 

 ) غليان –غلى  ( -)  طوفان –طاف (  فَعالن حركة وتقلب -٦
  
 

      
١- مزح حط -٢ ماً ـزـَر  خراطة َ خ

 ثوران ثار -٤ غروب غرب -٣

٥- فدوار دار -٦ ألْفـاً أَل 

٧- نشخوار خـار -٨ خشونة خ 

 سمرة سمــر -١٠ ليونة الن -٩

 سموا سـما -١٢ جزالة جزلَ -١١
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 ) إقبال-أقبل(ـ )  إكرام-أكرم( الــإفع )صحيح العني ( أفعل  -١
 ) إعادة-أعاد  (-)  إبانة-أبان( ةــإفعل )معتل العني ( أفعل  -٢
 ) تنجيد-جنّد( -) تعظيم-عظَم( لــتفعي )صحيح الالم ( فعل  -٣
 ) تربية-ربى(-) تضحية-ضحى( ةــتفعل )معتل الالم ( فعل  -٤
 ) دئة-هدأ (-)  جتزئة-جزأ ( ةــتفعل )مهموز الالم ( فعل  -٥
 ) وسواس-وسوس(-) ترمجة-ترجم( فَعلَلَة ، فعالل فَعلَلَ -٦
 ) مهادنة-هادن  (-)  نفاق-نافق ( فعال ، مفاعلة فاعل -٧
 )استغفار-استغفر(-)ار انكس-انكسر( بكسر احلرف الثالث وزيادة ألف قبل آخره ما بدئ مزة وصل زائدة -٨
 ) استبانة-استبان(-) استقالة-استقال( الةــاستف )معتل العني(استفعل  -٩

   ما بدئ بتاء زائدة- -١٠
  وإذا كان آخره ألفاً-

  . بضم احلرف الرابع منه-
 .لف ياء بكسر احلرف الرابع وقلب األ-

  ) اون-اون (-)  تبعثُر-تبعثَر (-
 ) تعد -تعدى (- )  توانٍ-تواىن  (-

  

 

      
 اًــتفاني تفانـى -٢ إعالن أعلن -١

 ونــتك تكـون -٤ ارتباط ارتبط -٣

ـّق -٥  طمأنـة أنَــطم -٦ تطبيـق طبـ

 ةــإذاع أذاع -٨ راسم/ ممارسة ارسـم -٧

 مراضاة ىــراض -١٠ رةٌ ـسيط سيطـر -٩

ـّ -١٢ اغريراق اغرورق -١١  تنميـة ىـمن

 استقصاء ىـاستقص -١٤ استمالة الـاستم -١٣

  *ات ــنـــــــــــــتمري* 

 
  
   
  
  
  
  
  
  


      

ـَلَ العقد -١ ـُلَ اجلندي -٢ بطالناً بط  بطولة  بط

 بـرداً بردت احلديد -٤ برودة برد املاء -٣

 صـداً صد العدو -٦ صدوداً صد عن األمر -٥
 وشاية وشى به إىل الشرطة -٨ وشيـاً وشى الثوب -٧
ـُح املاء -٩ ـُح -١٠ حةملو مل  مالحـة  وجههمل




  

 

 ٨٠

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ".ومن آياته خلق السماوات واألرض :" قال تعاىل  -١
 ".شر الناس من أكرمه الناس اتقاَء لسانه :" قال صلى اهللا عليه وسلم  -٢
 .جلست حيث يسود اهلدوء  -٣
 .تأخذ وزارة التربية والتعليم بكل السبل لتطوير التعليم  -٤

  

  

  *املصــــدر املـــؤول * 
  

 مجلة فعلية أو امسية+)  أن ، أنّ ، لو ، ما ، كي(  وهو تركيب لغوي مكون من حرف مصدري .  
       :-أن تصوموا خري لكم .  
 ألن حيل حمله اسم مفرد يؤدي معناه ويقوم بوظيفته النحوية، ففي املثال السابق واملصدر املؤول صاحل :  

  .مصدر مؤول/ أن تصوموا 
  .اسم مفرد أدى معىن املصدر املؤول وقام بوظيفته النحوية : صيامكم 

 االسم املفرد املرشح ألن حيل حمل املصدر املؤول يسمى املصدر الصريح  .  
  

                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
 ُبـْخــل  َبَخـل َبِخَل -١
 ُســـْخــط َسـَخـطَ  َسِخطَ  -٢
 ُجــْرأة جـراءة َجُرَؤ -٣
 لـُــْؤم آلمــة لـَُؤم -٤
 صــالح صلـوح ـََحَصل -٥
 أنــاقــة أنـَــْق أِنَق -٦

  الفعل+ أن 
 :  

   خري لكمأن تصوموا
   مرفوعمبتدأ :صيامكم

املصدر املؤول يف حمل    
  رفع مبتدأ

 
  الفعل + لو

 :  
  .ألف سنة يعمر  لويود أحدهم

  .مفعول به: التعمري
املصدر املؤول يف حمل نـصب      

  .مفعول به
  

  الفعل + ما
 :  

  .ما تبنيجيادلونك يف احلق بعد
   جمرورمضاف إليه: تبينه

املصدر املؤول يف حمل جـر      
  .باإلضافة

  الفعل+ ھمزة التسویة 
 :  

 أم مل تنذرهم    أأنذرمسواء عليهم   
  .ال يؤمنون

  .مبتدأ مؤخر: إنذارك
  در املؤول يف حمل رفع مبتدأ مؤخراملص
 

  الفعل + كي
  إن ُسبقت بالم التعلیل

 :  
  .لكي أتعلمجئت 

  .اسم جمرور: لتعليما
  املصدر املؤول يف حمل جر حبرف اجلر

 

  اسمھا وخبرھا+ أّن 
 :  

  .أنك متشائميؤخذ عليك 
  .لـنائب فاع: تشاؤمك

املصدر املؤول يف حمل رفـع      
  .نائب فاعل

 



 
  

 

 ٨١

 
حمل العبارة املصدرية مث اقرأ     الصريح  عراب حسب موقعه، ملعرفته ضع املصدر       إلللمصدر املؤول حمل من ا       ١

  . اجلملة اجلديدة وأعربه وفقاً ملوقعه
  .ا املوصولة بأا ال حتتاج إىل ضمري يربط ما بعدها ا املصدرية ختتلف عن مما   ٢

       :-ال يوجد ضمري ( ما مصدرية / ال تتقاعسوا بعدما عرفتم نتيجة التقاعس .  أ. (  
  ) .اهلاء ضمري يعود على ما ( ما موصولة / إنّ ما قمتم به يستحق التقدير . ب
  ) .ال يوجد ضمري ( ة ما مصدري/ جيادلونك يف احلق بعد ما تبني .  ج

  ) .ود ، يود (  أكثر ورود لو املصدرية هو بعد الفعل    ٣   
  

 

 ).رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف :( قال تعاىل  -١
 ).م وتودون أنّ غري ذات الشوكة تكون لك:( قال تعاىل  -٢
 ).وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرماً  :( قال تعاىل  -٣
 اً ـفمن العجز أن متوت جبان      د     ـوت بـوإذا مل يكن من امل -٤
 مــنه خري خلق اهللا كلهأو           ر ــفمبلغُ العلم فيه أنه بش -٥
 .ةم الصغار القراءة والكتابوعملي يف الضيعة أن أعلّ -٦
 .ذهب إىل دمشق لتهنئته جيب أن ن -٧
 . وملا أوشكت مشس الضيعة أن تأفل بلغ مسعنا بوق الباص -٨
   .يود الفالحون لو نزل املطر -٩

  ضى وتكل عما حترقغ جربت من نار اهلوى ما تنطفـي         نار ال-١٠
  رى         عني مسهدة وقلب يـخفق جهد الصبابة أن تكون كما أُ-١١
 .    د ويهنئه باسم الضيعة يكفي أن يذهب واح-١٢
 : 

   
 يف حمل جر حبرف اجلر أن يكونوا ١
 يف حمل نصب مفعول به  ...أنّ غري ٢
 يف حمل نصب ظرف زمان ما دمتم ٣
 يف حمل رفع مبتدأ مؤخر أن متوت ٤
 يف حمل رفع خرب أنه بشر ٥
 يف حمل رفع خرب أنْ أعلّم  ٦
 يف حمل رفع فاعل أن تذهب  ٧
 يف حمل نصب خرب أوشك أن تأفل  ٨
 يف حمل نصب مفعول به لو نزل ٩

  للفعل جربيف حمل نصب مفعول به ما تنطفي ١٠
 يف حمل رفع خرب أن تكون ١١
 يف حمل رفع فاعل أن يذهب ١٢




  

 

 ٨٢

  *رة ـدر الدال على املــاملص *
        ذا خيتلف عن املصدر العادي الذي يدل على حدث             هو مصدر يدل على وقوع احلدث مرة و احدة ، وهو

تدل على حدث وقع مرة واحدة، ولذا نسميها  : رمية  / رب رمية من غري رام      : مطلق غري مقيد بعدد ،      
  .مصدر مرة 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  .إذا أشكل مصدر املرة باملصدر العادي نصفه بكلمة واحدة ليدل على املرة

 :  دعوة(مصدرها العادي : دعا(                      : استراحة واحدة- استراحة -استراح    
   إجابة واحدة    - إجابة -  أجاب              .              دعوة واحدة -نقول يف مصدر املرة 

   تغطية واحدة - تغطية -  غطى          رمحة واحدة                                       -رحم 
  . قسوة واحدة -قسا 

  

 
ـَّــر       = ر أشــــا=         ارتبـط= دهــش      =           قلــب       = كب
      نـهـل=  انتكـس        =  ف      ـاكتش=        ارتـــد =     أطـــلَّ      = 
ـّـى  =         أجــاد =    أثـــار    =           راــاستش=    ثنـ

  

  *املصدر الدال على اهليئة * 
  

                ذا خيتلف عن املصدر ال عادي الذي يدل على     وهو مصدر يدل على وقوع احلدث وعلى هيئة وقوعه ، وهو
تدل على هيئة وقوع احلدث، ولذا      : وِقفة  / هذه وِقفة تدل على تكرب    :   حدث غري مقيد بوضع أو هيئة ،      

  .نسميها مصدر هيئة
  

 

  
  
  
  
  
  
  

  

 
  مشى           =         كسر   = هـــز           = أشرق        = انطلق          = 
ـّـل=    عاش     = اندفع           =           دق        = استغفر       =        هل

  ).فـَعـْـلة(من الفعل الثالثي على وزن 
:  ربة–ضربض   

   طَرقة–طرق 
  قَلبة–قلب 

تاء من الفعل غیر الثالثي بزیادة 
  .التأنیث على المصدر العادي

:  إكرامة–ام  إكر–أكرم   
  اهتزازة– اهتزاز –اهتز 

  )عـْـلةفـِ(من الفعل الثالثي على وزن 

:  وِقفة- وقف    
   جِلسة-جلس 

على مصدره تاء من الفعل غیر الثالثي بزیادة 
  واضافتھ إلى اسم

:  انتفاضة األقصى- انتفاض -انتفض   
   استراحة احملارب-استراح 

  إطاللة البدر-لَّ ـأط 



 
  

 

 ٨٣

  *املصــــدر الصناعي * 
دة وتاء تأنيث ساكنة يف آخر اللفظ ، وهو مصدر يصاغ بزيادة ياء مشد   : ةة-سطحيقومي .  

  

 
  ليس كل ما زيدت عليه ياء مشددة وتاء التأنيث مصدراً صناعياً، كيف منيزه من غريه ؟ 
  .إذا سبق هذا النوع من األمساء مبوصوف فهو اسم منسوب مؤنث وليس مصدراً صناعياً 

  

: ة -١الوطنية هنا مصدر صناعي. /  ة ـلب بذالً وتضحي تتطالوطني.  
 ).البضائع ( الوطنية هنا اسم منسوب ألا تصف  ./  الوطنيةعلينا أن نشجع البضائع  -٢

   

 : اإلنتاج الوطين: لو استبدلنا بكلمة البضائع كلمة اإلنتاج لقلنا.  
  وىل أليف اجلملة ا نما ال نستطيع أن نذكر كلمة الوطنيةألا أصبحت وصفاً ملذكر بي) رتكّذُ (        كلمة الوطين 

  
 

 . ةـّانتهازي -٢             . ةـّسلبي  -١
  

 
 .هند فتاة اتكالية  -٢                  .ة ـّابتعد عن االتكالي -١
 .ةـّة بالقيم اإلنسانيـّثقافتنا غني -٤              .ةـّأنت امرؤ فيك جاهلي -٣
  .ة فيثاغورس آفاقاً واسعة للعلماءـّفتحت نظري -٦        .أجريت للمريضة عملية ناجحة -٥
٧-حممود مواطن أردنـي .  

  

  *املصـــــــدر امليمي * 
  

، وهو مصدر يبدأ مبيم زائدة   :- طَلَب - طلَب- طَلَبم .  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  . مفخرة-فخر  /   . منفعة-نفع :    أحياناً قد تلحقه تاء التأنيث،

  

 
  أفاد        = استقر     =      ملس=         اشتكى    =      انطلق   =       اعترب= 
ـَد= وثق                   = سعى=           نضج   =       خدع=            نال=    وق

   :ینمن الفعل الثالثي على وزن
 .َمـفـْـعـَـل -١

:  ربشرب –شأكل–أكل /  مم   
 .َمـفـْـعـِـل -٢

:  ف –وقفد–ولد /  موقمول   
   موعد–وعد 

  . وهذا الوزن فقط للفعل املعتل صحيح الالم

ي   ر الثالث ل غی ن الفع ضارعھ  م ى وزن م عل
ضارعة     اء الم ا         بإبدال ی تح م ضمومة وف ًا م میم

 .قبل آخره 
:  عتقَد– يعتقد –اعتقدم   

   معتقَل– يعتقل –اعتقل  
   مرجتَى– يرجتي –ارجتى  
  مراد– يريد –أراد   




  

 

 ٨٤

  تمريـــــنـــــــــــات
  

  : عبد اهللا ولده إبراهيم فقالبنأوصى خالد  -١
أي بين حسن التدبري مع الكفاف خري من الكثري مع اإلسراف، واالقتصاد مثمر القليل، واإلسراف               (( 

فسي بيده إنّ نعم احلظ القناعة، وبئس املال املال احلرام، أي بين عاتب املرجو     متبر الكثري، والذي ن   
  )). من غري عجب مضحاكاًعتباه، وفاكه املأمون بلواه، وال تكن 

٢-  ))   للطاقة النووية آثار مدم  ارة، فانطالقةٌ رة وقوة جب  لقذيفة م  ؛ عمالق قد تدمر مدينة كـبريةً      دفعٍن م 
 من الناس   بحارمه   البشر، إن  ن اليابان، فأين إنسانية من يدمر املدن ويقتلُ       كما حدث يف بعض مد    

  )). له مكان بني بين البشر مجيعهم فأىن يكونُ
  ).)اآلخرةالظلم مر طعمه وكلُّ شكل من أشكاله مكروه، ومآل صاحبه الندم واحلسرة يف الدنيا قبل  (( -٣
، املـسائل  أن تسعين بفضل حلمك وأن تعفيين من هذه          معاويةاهللا يا   وأنا أسألك حبق    ( (:قالت أم اخلري   -٤

  ).)وتسألين عما شئت من غريها 
  

 

                     . مصدر صريح لفعل مخـاسي-٢           .         مصدر صريح لفعل ثالثي صحيح-١
                                      .يــاعـنـدر صـصـم -٤                   .فعل ربـاعــي مصدر صريح ل-٣
                                .مرةـدر دال على الـصـم -٦                    .وبــسـنـم مــــاس -٥
ـ       -٨                    .يــمـيـ م درــصــم -٧                  .ه اإلعـرايب   مصدر مؤول مث بـين موقع
                   .ولـول القـقـة مـملـ ج-١٠                   .رفــ من الصوعـنـمـ م-٩

       .ــويـعنـد مـيـوكـ ت-١١
  

  
  
 

  أن تعفيينو/  يدمر من/  تدمر قد/  تكن ال/  بين أي

  

 : 
  اإلسراف -٣                                     االقتصاد -٢                      ـنـحس -١) أ(

  انطالقة -٦                                       النووية -٥                       ةـإنساني -٤
                              يف حمل نصب مفعول به ثان) أن تسعين( -٨                       آلـمـ -٧
  مجيعهم -١١                                  أنا أسألك -١٠        آدم، إبراهيم، معاوية -٩

 



 
  

 

 ٨٥

- بدل مطابق مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: بن.  
  .الظاهرة على آخرهخرب تكن منصوب، وعالمة نصبه الفتحة : مضحاكاً -
  .خرب إنّ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره:  حمارب-
  .مضاف إليه جمرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره:  اآلخرة-
  .منادى مبين على الضم يف حمل نصب:  معاوية-
.المة جره الكسرة الظاهرة على آخرهبدل مطابق جمرور، وع:  املسائل- 
 

 أي       ال /      نداء    قد /     ناهية من  /   الشك        اسم موصول   
   حرف عطف يفيد اجلمع واملشاركة  و

  
  

  : اجلملة اليت تتضمن املصدر امليمي هي-١
   الصحابة يف األغــوارمقامات تكثر - احلصاد يف الصيف            بموسم -أ

   شعيبمطلب العمل العريب املشترك - إليــه            دمزيد هذا القول -ج
  ):أقام (  املصدر امليمي من الفعل -٢

  ـْوم مق- مقام                د-      ج   مقامة          - مقام                ب-أ
  :يف اجلمل التالية املصدر الدال على املرة مما حتته خط -٣

     موتتنا إن هي إال -ب )           امليتـةحرمت عليكم  ( -أ
   واحدواملوت تعددت األسباب - شريفة             دميتة مات الرجل -ج

  :يف حمل ) أن ينجح (  يسر األب أن ينجح االبن، املصدر املؤول -٤
   رفع خرب- د      رفع فاعل    - نصب مفعول به     ج- مضاف إليه     ب جر-أ

  :ورد املصدر الصناعي يف اجلملة  -٥
ـّــة- اهلدية عنوان مهديهـــا           ب-أ    الرديـة وال الدني

   األمة العربية لغتها واحدة- الوسطية هي اختيار األفضل         د-ج
  ):أنِق (  الفعل  املصدر الصريح القياسي من-٦

ـَق              ب-أ    أنيق- أناقة                  د- أُنوق               ج- أن
  ):آخى ( املصدر الصريح للفعل  -٧

   مؤاخاة فقط-أُخوة                 د - تآخ            ج-إخاء        ب/  مؤاخاة-أ
  :يف حمل)  دورك يف العمل االجتماعييعجبين أن تواصل( يعرب املصدر املؤول يف مجلة  -٨

   نصب مفعول به- رفع فاعل          د- رفع خرب        ج- رفع مبتدأ           ب-أ




  

 

 ٨٦

  ) :وكان جدي ينحين احنناءة تذكرين باحنناء النهر( يف مجلة ) احنناءة(  كلمة -٩
  )حىن( مصدر صريح للفعل -ب)                 احنىن( مصدر صريح للفعل -أ

  ) حىن( مصدر دال على املرة للفعل -د        )احنىن( مصدر دال على املرة للفعل -ج
  ): جعلته يتقبل اآلخرين دميقراطيته( نوع املصدر املخطوط حتته يف مجلة  -١٠

   مصدر دال على املرة       -  ب             مصـدر صريــح           -أ
   مصدر صناعــي-   د         مصدر دال على اهليئة            -ج

١١-شية واثق       باهللا والتاريخ واألجداد   ومشت تدك البغي م ) ..شيةم:(  
   مصدر صريح     -  ب             مصدر ميمي                   -أ

  رةــم مـاس -د               مصدر دال على اهليئة        -ج
 :  

  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  ج  د  ج  ج  أ  أ  ج  ج  ب  ج  د  رمز اإلجابة

  
  

  ).عرب( ، ومن الفعل )دعا( املصدر الصريح من الفعل -١
  ).حوى ( ، ومن الفعل )آل (  املصدر امليمي من الفعل -٢
   .)مكَّن(، ومن الفعل )طار (  اسم املرة من الفعل -٣
   ).جلس( لى اهليئة من الفعل  املصدر الدال ع-٤
 :  

  عبور/ دعـاء  -١
  حموى/ مـآل  -٢
  متكينة / طيـرة -٣
  جِلسـة -٤

  
  

 . نفسك عليها حسراتأن تذهبأدرك القافلة قبل  -١
 اً  له ما من صداقته بد       عدوأن يرىومن نكد الدنيا على احلر  -٢
  .أنّ أحسن الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثريهوددت لو تفهم  -٣
 :  

  يف حمل جر باإلضافة -١
  يف حمل رفع مبتدأ -٢
  يف حمل نصب مفعول به -٣
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  *املشتقــــــــــات * 
  

 
  

 احلدثوهو اسم مشتق يدل على احلدث ومن أو ما يقوم ب .  
  : ل اهللا :" قال تعاىلاهدينفضدرجة القاعدين بأمواهلم وأنفسهم على ا "  

  .اسم مشتق من اجلهاد يدل على من يقوم باجلهاد : ااهدين 
       .اسم مشتق من القعود يدل على من يقوم بالقعود : القاعدين 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  .عند صياغة اسم الفاعل من الثالثي األجوف ، تقلب الواو أو الياء مهزة    ١

   : قائم - قاوم - قوم -قام /   :صائم ، قائد.  
  .اسم الفاعل املنتهي بياء إذا مل يضف أو يعرف حتذف ياؤه    ٢

  : طاغٍ     ،  قاضي البلد ، القاضي -طاغي .  
  . الفعل اخلماسي الذي رابعه ألف تبقى ألفه يف املضارع ويف اسم الفاعل   ٣    

  : نحاز - ينحاز -احنازم .  
  . الفعل اخلماسي املضعف اآلخر يبقى التضعيف يف مضارعه ويف اسم الفاعل وما قبله يظل مفتوحاً  ٤    

  : اعتز- يعتز - عتزم .  
  

 
  انتصر   =         روى =   حال         =        قرأ          = زار        =   درس    = 
  سال         =    أكل      =           ارتدى =   استصفى       =   استخدم  = درس      = 
ـّى= ساس         = سأل        =    كون         =       اختار   =          زك

 
 

                   وهي اسم مشتق يدل على من يقوم باحلدث على وجه املبالغة والكثرة ، أي تدل على ما يدل عليه اسـم
  . الفاعل مع إفادة التكثري واملبالغة

  

: ا رجلٌ هذامقو امصو.   
أمساء مشتقة تدل على من يقوم بالقيام والصوم على وجه املبالغة والتكثري: ام قوام و صو .  

   ):فاعـِـل ( من الفعل الثالثي على وزن

:  كاتب–كتب   
   فاهم–فهم 
   داعٍ–دعا 

   

م   :  من الفعل غیر الثالثي  ل ث نأتي بمضارع الفع
م   ضمومة ث ًا م ضارعة میم رف الم ستبدل ح ن

  نكسر ما قبل اآلخر
:  لقاتل –قاتـل– يقاتم   

   مكرِم– يكرم –أكرم 
   متظاهر– يتظاهر –تظاهر 

  ميز مت– يتميز – تـميز 
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  أتلف= غزى       = تاب     = هذر     = حسد      = مسع     = طمع     = 
 

  بذيء= كفور              = ظالّم           = 
 

  
  
  
  
  
  
  

                               

 

 وهي اسم مشتق يدل على احلدث ومن أو ما يتصف به اتصافاً دائماً أو شبه دائم.  
 :   

   .منيع هذا حصن -٢          بطل أمحد -١
  .اسم مشتق دل على البطولة ومن اتصف ا اتصافاً دائماً : كلمة بطل 
  .ملناعة وما اتصف ا اتصافاً دائماً اسم مشتق دل على ا: كلمة منيع 
 فهما صفتان مشبهتان  .  

  

    
    كذب -١
   سأل -٢
   صرب -٣
   هزِأ -٤

  َفّعـــال
  أّكال
 حّالل

  ِمْفعال
  ِمقدام
 ِمعطاء

  َفعول
  أكول
 َحقود

  َفعیل
  َعلیم
 َسمیع

  َفِعل

 َحِذر

  فاعول
  فاروق
 ساكوت

  ِفّعیل
  صدیق
 قدیس

  ُفَعَلة
  ھمزة
 لمزة

  ُفعَّال
  كّبار
 مّالح

  ِمْفعیل
  مسكین
 منطیق

  فعالن
 رحمان

  ُفَعال
  ُھمام

 ُعجاب
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  .على وزن اسم الفاعل من الفعل غري الثالثي 

 :- ق/ ينافق /  نافقنافم.  
  .متواضع / واضع يت/  تواضع -

## 
   .)فعیل ، َفِعل ( ؟؟ ھناك تداخل بین الصفة المشبھة وصیغة المبالغة في وزنین ھما 

  الصفة املشبهة تصاغ من الفعل الالزم، أما صيغة املبالغة فتصاغ من الفعل املتعدي.  
 
  .  صيغة مبالغة    متعد  ) مسع  ( -  مسيع -١              

  .  صفة مشبهة    الزم )  ثَقُل  ( -  ثقيل -٢              
  حفيظ  -٣
 صغري  -٤
 لبِق  -٥
 نكد -٦
 قريب -٧
  حذر -٨
  عميد-٩

  

## 
ي وزن          ي     )فاعل  ( ؟؟ ھناك تداخل بین الصفة المشبھة واسم الفاعل ف ر الثالث صاغان من غی      وكذلك ی

  بلفظ واحد ، فكیف نمیز بینھما ؟
 الصفة املشبهة تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على احلدوث والتغري.  
 

 .صفة مشبهة / تدل على الثبوت   / . عباسيشاعرالبحتري  -١
  .اسم فاعل / تدل على التغري  / .   بالدفءشاعراً     لست 

   معتدلردن مناخ األ -٢
  . يف جلسته معتدالًمل يكن 

  .نائمالطفل  -٤

 أفعل
الذي 
مؤنثھ 
 فعالء

أسمر، 
 أحمر

 فعالن
الذي 
مؤنثھ 
   فعلى

  

 عطشان

  َفعال

  انجب

 َحَصان

  ُفعال

  شجاع

 فرات

  َفَعل

  َحَسن

 َبطل

  َفْعل

  َشْھم

 سھل

  ِفْعل

  ملح

 ِجبس

  ُفْعل

  ُحلو

 ُحر

  َفِعل

  َلبـِـق

 نِكد

  َفعیل

  سلیم

 كریم

  فاعل

  صادق

 طاھر




  

 

 ٩٠

 

 

 

 
 أو ما وقع عليه نوهو اسم مشتق يدل على احلدث وم.  

  : حمترمأبوك رجل.   
  .وهو أبوك اسم مشتق يدل على االحترام ومن وقع عليه : حمترم 

  ) .اسم املفعول ( ولذا نسمي هذا االسم 
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  )مفعول(يف الفعل الثالثي معتل الوسط حتذف واو    ١

  . مصون - مصوون - صون -صان 
  . مبيع - مبيوع - بيع - باع 
  . مقوم - مقووم - قوم - قام 

  .نتهي بواو تدغم واو مفعول معها  ويف الثالثي امل  ٢    
  . مدعو - مدعوو - دعو -         دعا 
  .  مشكو - مشكوو - شكو -         شكا 

  . ويف الثالثي املنتهي بياء تقلب واو مفعول إىل ياء وندغمها   ٣    
  . مرمي - مرميي - مرموي - رمي -         رمى 
  . حممي -ميي  حم- حمموي - حمي -         محى 

  . مشكوك فيه ومثله يئس –شك فيه : مثل . اسم املفعول من الفعل الالزم ال يصاغ إال مع تتمة   ٤    
  .قتيل ، طحني ، جريح :  قد تنوب صيغة فعيل عن مفعول مثل   ٥    

  
 

    

  عىن  =    كوى       =   زاد         =   م        ال =  فرغ منه    = صبّ       = 
ـّم  =    يئس منه     =    أطاح به  =    استأنف  = ربى          = استعاد      =    تعل

  
 

  

 ومها امسان مشتقان يدالن على زمن احلدث أو مكانه ويتطابقان يف صورة واحدة.  
 :لقدس مسرى الرسول ا-١. 

  .دلت على السرى ومكان وقوعه فهي اسم مكان : مسرى 
 . الليل مسرى الرسول -٢

  .دلت على السرى وزمان وقوعه فهي اسم زمان : مسرى 

  )مفعول(من الفعل الثالثي على وزن 

 :  منصور–نصر   

   مكتوب–كتب 

 موصول – وصل

رعھ من الفعل غیر الثالثي على وزن مضا
ضمومة    ًا م ضارعة میم رف الم دال ح بإب

  وفتح ما قبل اآلخر
 :  ُمھَمل- یھمل –أھمل    

   ُمستوَرد– یستورد –استورد 
   ُمستعاد– ُیستعاد –استعاد 
 دـــوحَّ ُم–د ـــوحِّ ُی– وّحـــد
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   .ةمزرعة ، مدرسة ، مقرب:   قد تدخل تاء التأنيث على امسي الزمان واملكان، -١
  .مطْلع ، مسكن ، منِسك :  سمعت بكسر العني وقياسها الفتح، هناك ألفاظ شاذة  -٢

  

 
ـَأ        = ع     تر=  ـَع      = ورد       = نأى        = جالَ      = رف   عدنَ    = وق
 =    ـَر   انصرف = هبط       = ارتكز     = صلى     = استودع     = ف

  

 
  . املباراة منتهىكان آخر األهداف يف  -١
 .م١٩٤٩ أيب عام مولدكان  -٢
 . يوم الزينة موعدكم -٣
 ع     فليس يرفعه شيء وال يضموضعهمن كان فوق الشمس  -٤

  
## 

   الثالثیة ، فكیف نمیزھا ؟األفعالفي  ؟؟ تتطابق صیغة المصدر المیمي واسم المكان واسم الزمان
 من خالل السياق  
 

  .ر ميمي مصد/ فقط ) السعي (تدل على احلدث /  من أجل اخلريمسعاكشكر لك أ -أ
 .اسم مكان/تدل على املكان بدليل الصفا واملروة /  احلجاج مسعى الصفا واملروة -ب
  .اسم زمان /تدل على زمان السعي بدليل الصباح/ىل املدرسةإ الطالب مسعى الصباح -ج
 . متميزا موقفا وقف مين -د

 . السيارات موقفحبث عن أ -هـ
 . السيارة موقف مىت -و

  

  على وزن اسم المفعول  
 لق منطَ-انطلق 

  معتل اآلخر

  مبىن–بىن 

صحيح األول واآلخـر   
وعـــني مـــضارعه  

  مضمومة أو مفتوحة 
   ملعب– يلعب -لعب
  مرقَد  – يرقُد –رقد 

  معتل األول

  موعد–وعد 

صحيح األول واآلخر وعني    
  مضارعه مكسورة 

  

  جملس – جيلس –جلس 
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## 
  ، فكیف نمیزھا ؟ من الفعل غیر الثالثي؟؟ تتطابق صیغة اسم المكان والزمان والمصدر المیمي واسم المفعول 

 من خالل السياق.  

 

  .اسم مكان/ تدل على مكان الوقوف /  طرق مفترق نقف على -
  .اسم زمان) / مىت ( تدل على الزمان بدليل  / املفترق  مىت-
 .مصدر ميمي/ دلت على حدث فقط  / ً ملاأ األحبة يبعث يف النفس  مفترق-
  .اسم مفعول/ تدل على من افترق عنه /  عنه مفترق الرجل -
 . يبعث فينا العزةمرتقى ارتقت األمة -
 . اجلبل مرتقى انتظرين يف -
 . عزاإىلعودا  أميت ومرتقى مىت -
  . إليه مرتقى اد -
 . طيبامنتهى واعيا وانتهى مبتدأ ابتدأ -
  .منتهاها احلصة إىل مبتدأ الطلبة من أصغى -
 .منتهاه إىل مبتدئه تفقد املهندس الشارع من -
  .  إليها منتهى منها ومبتدأ هذه النقطة -

  
 

 على ما وقع الفعل بوساطتهوهو اسم مشتق يدل .  
  
  

 
  
  

     
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

  

 
  .فأس ، قدوم ، قلم ، سكني ، شوكة :  هناك أمساء ال وزن هلا، 

  

  ِمْفَعل
 مدفع،مربد

  ِمفعال
 منظار،مفتاح

  ِمْفَعَلة
 مطرقة،مصيدة

  َفّعال
 جرار

  فعَّالة
 طیارة

  فاعلة
 رافعة

  فاعل
 نابض

  فاعول
 حاسوب

اسم الفاعل من 
  غیر الثالثي

 محرك ، مكیف
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## 

  ! ؟؟؟ ھناك تداخل بین اسم الفاعل واسم اآللة ، فكیف نمیز 
 من خالل السياق.  

 حرك حرك الطفل لعبته فهو -١وقع منه الفعل  / م ناسم فاعل يدل على م.  
 .اسم آلة يدل على أداة يقع بوساطتها الفعل /  السيارة حمرك اطفئ -٢

  
  

  .اسم آلة /  اخلياط نظيف مقص -١
 .اسم مكان / ياط نظيف  اخلمقص -٢

  
 

  مقطع= مهدة       = مصيدة      = منحات       = مثقب      = 
  

 
  أداة لبشر اجلنب -١
 أداة قشر اخلضراوات -٢
 أداة نش الذباب -٣
 أداة رق العجني -٤
  أداة نفض الغبار -٥

 
 

١-صعرة  ــ م       ...............صعرة ـم...................  
  ..................مصعــد ...............        مصعــد  -٢
  ..................معبـــر ...............      ر   معبـــ-٣
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  *اسم التفضيـــــل * 
  :         هو صيغة مشتقة على وزن أفعل تدل على أن شيئني اشتركا يف صفة وزاد أحدمها على اآلخر

  .يف تلك الصفة 
  

  ):العلم أنفع من املال.(  
م أكثر منه يف املـال      ـ، ولكن النفع يف العل    ) شتركان يف النفع  م( ان  ـالعلم واملال نافع  

  ).أنفع(، والذي دلنا على هذا املعىن كلمة )العلم زاد على املال يف النفع(
 

:  
    اسم تفضيل )   أنفع(ة ــنسمي كلم

    مفضالً    )  العلم(ونسمي كلمة 
  .  مفضالً عليه       ) املال(ونسمي كلمة 

  .أركان مجلة التفضيل وهذه 
  :  

  :يصاغ اسم التفضيل بطريقتني 
  : الطریقة المباشرة وھي)١(
 صياغته من مصدر الفعل مباشرة على وزن أفعل.  
             ذه الطريقة شروط ال بد من انطباقها مجيعاً هي أن يكون الفعل املراد صـياغة اسـم        : ولكن لصياغته

  :التفضيل منه
   مثبتاً                   -ج                    تاماً -ثالثياً                   ب -أ
   قابالً للتفاوت     - مبنياً للمعلوم         و-هـ             متصرفاً    -د
  . ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعالء -ز

  
 

  . الوضوح -٢          البالغة  -١
 :  

  .بلُغَ ، وضح / نستخرج الفعل املاضي للكلمات املعطاة  -أ
 .جندها منطبقة متاماً / نطبق الشروط السابقة على األفعال  -ب

  .إذن نصوغ اسم التفضيل من مصدره مباشرة على وزن أفعل 
  .البالغة ، الوضوح / مصادر األفعال 
  . أوضح أبلغ ،/ أمساء التفضيل 

  : الطریقة غیر المباشرة -)٢(
 ًونلجأ إىل هذه الطريقة إذا مل تتوافر شروط الصياغة املباشرة املوضحة سابقا.  
  وملخص هذه الطريقة:  

  . نأيت باسم تفضيل مالئم للمعىن من مصدر فعل استوىف الشروط -أ
 :الحظة ما يلي  مث نضع مصدر الفعل املطلوب صياغة اسم التفضيل منه بعده، مع م-ب

، نأيت باسم   )فعالء(الذي مؤنثه ) أفعل(إذا كان الفعل غري ثالثي أو كان الوصف منه على وزن             =١=
  .تفضيل مالئم مث نضع بعده مصدر الفعل الذي مل يستوف الشروط منصوباً على التمييز 
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  :  
-  رماهتم ، ح.  

  :ر/ تخرج الفعل للكلمات املعطاة   نس-أمنالحظ أن الكلمات املعطاة أفعال اهتم،ح.  
  .جندها ال تنطبق /   نطبق الشروط -ب

الوصف منه علـى وزن أفعـل الـذي مؤنثـه                         ) حمر(ليس ثالثياً، والفعل  ) اهتم(فالفعل  
  .ال ميكننا صياغة اسم التفضيل بالطريقة املباشرة : فعالء إذن 

  : نصوغه بالطريقة غري املباشرة-        ج
 .نأيت باسم تفضيل مالئم نضع بعده مصدر الفعل الذي مل يستوف الشروط منصوباً .١

  .أقل ، أشد : اسم التفضيل املالئم هو 
 .اهتماماً ، امحراراً : مصدر الفعل هو  .٢

   : ًأشد امحراراً /أقل اهتماما .  
 باسم تفضيل مالئم مث نضع الفعل املضارع مسبوقاً بأن املـصدرية            إذا كان الفعل منفياً نأيت     =٢=

  .الشباب أحق أن ال تضيع آماهلم :   والنفي،
إذا كان الفعل مبنياً للمجهول نأيت باسم تفضيل مالئم مث نـضع الفعـل املاضـي املـبين                          =٣=

  .األم أحق أن ترعى :   للمجهول مسبوقاً بأن املصدرية ،
إذا كان الفعل ناقصاً نأيت باسم تفضيل مالئم مث نضع بعده الفعل الناقص مضارعاً مسبوقاً مبا                 =٤=

     .الشجرة أمجل ما تكون مزهرة :   املصدرية ،
  

 
  .للتفضيل وغري التفضيل ويستدل على ذلك من السياق ) خري وشر(تستخدم كلمتا  -١

:   من صدقة خريقول معروف . ( أ         (      اسم تفضيل .  
  . ليس اسم تفضيل   )   فإن اهللا به عليم خريوما تفعلوا من . ( ب
  . اسم تفضيل   )                 بين الناس شراملنافقون . ( ج
  . ليس اسم تفضيل )                  من أحسنت إليه شراتق . ( د

  .يقة غري مباشرة من فعل اجتمعت فيه شروط الصياغة املباشرة جيوز أن يصاغ اسم التفضيل بطر -٢
 ) :فعل استوىف مجيع الشروط ) / قسا.  

  .ولكن جيوز صياغة اسم التفضيل منه بالطريقة غري املباشرة 
  ) .أشد قسوة(والطريقة غري املباشرة ) . أقسى(الطريقة املباشرة 

  .لتعجب فتنبه لذلك من خالل السياق قد يكون هناك نوع من اخللط بني التفضيل وا -٣
  ) : ما الشعر  اإلنسان ما فيه أن تزداد معارف. (   

     اسم تفضیل          تعجب              
  

  :  

  : التعریف واإلضافة، وفي ھذه الحالة -أن یكون مجردًا من أل) أ(
  . اإلفراد والتذكري أي يكون على وزن أفعل  يالزم اسم التفضيل-١
  .  يأيت املفضل عليه جمروراً مبن، وقد حتذف من وجمرورها إذا دلّ عليهما السياق-٢

: م  -٢        .هذا الالعب أمهر من مدربه  -١هؤالء الالعبون أمهر من مدر. 
 .خري وأبقى واآلخرة  -٤       .هذه الالعبة أمهر من مدرا  -٣

  




  

 

 ٩٦

  ) :أل ( أن یكون معرفًا بـ ) ب(

  . يطابق اسم التفضيل املفضل يف اجلنس والعدد -:ويف هذه احلالة
مها الفضليان-٢.            هو األفضل-١  .  

  . هم األفضلون-٤.           هي الفضلى-٢
  .  هن الفضليات-٦.          مها األفضالن-٣

  

  :كون مضافًا إلى نكرة أن ی) ج(

  . يالزم اإلفراد والتذكري-١: ويف هذه احلالة
  . املفضل عليه يأيت جمروراً باإلضافة -٢

هذان أبرع العبني  -٢     .هذا أبرع العب يف الفريق  -١. 
  .املثقفات أقدر نساء على مسايرة التطور  -٣

 

  :أن یكون مضافًا إلى معرفة ) د(
  : ذه احلالة جيوز وجهانويف ه
 :مالزمة اإلفراد والتذكري.                        : مطابقة االسم املفضل يف اجلنس والعدد.  

 :زهري أحكم الشعراء اجلاهليني -١ .                : خدجية أوىل املسلمات -١ .  
  . اآلباء أقربوا الناس إىل أبنائهم -٢                              . خدجية أول املسلمات -٢
  . اآلباء أقرب الناس إىل أبنائهم -٣

  
 

  املثال       = الدقـة       = املضاء       = اخلشية       = 
  التحرر= التسارع      = االهتزاز     = 

  

 
ـِل      = مات       =  ـُب   زرِق= عسى        = بات       = ق

  

 

  ).يد وحنن أقرب إليه من حبل الور:( قال تعاىل  -١
 ).وهللا املثل األعلى :( قال تعاىل  -٢
ـُغ احلي نائله -٣  فأهونُ مفقود وأيسر هالك        على احلي من ال يبل
  .ألنا نقول وأكبادنا حتترق: قال    ما بالُ املراثي أجود أشعاركم ؟: قيل ألعرايب  -٤

  
 

  " . والبصري أفال تتفكرون األعمىقل هل يستوي :" قال تعاىل  -١
 ". ذلك اليوم شرفوقاهم اهللا :" قال تعاىل  -٢
 . مين بالرجال أعلمرحم اهللا أبا بكر فقد كان : قال عمر بن اخلطاب  -٣
  من شفته السفلىأعلمكان سهيل بن عمرو  -٤

  
  



 
  

 

 ٩٧

  *عمل املصادر واملشتقات * 
  ا تعمل عمل أفعاهلا من حيث حاجتها إىل فاعل              تصاغ املصادر واملشتقات من األفعال وتتضمن معانيها ولذا فإ

  .أو مفعول به أو نائب فاعل وذلك حسب الفعل الذي تصاغ منه 
  

 
     :  واجب أستاذهم الطالب  احترا-أ . 

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة) احترام(مفعول به للمصدر : أستاذه
  . مضافًاالحظ جاء المصدر ھنا 

 . أيها الناس إنصافاً املظلومني -ب
  .منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل ) إنصافاً(مفعول به للمصدر: املظلومني

  . الحظ ھنا جاء المصدر منونًا
 . اإلكرام ضيوفاً دليل كرم -ج

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) اإلكرام(مفعول به للمصدر: ضيوفاً 
  . الحظ ھنا جاء المصدر معرفًا بأل

  

 
  .إضافته تكون إىل فاعله أو مفعوله يف املعىنإذا كان املصدر مضافاً فإنّ 

  
 


 

ويعمل اسم الفاعل عمل فعله يف حالتني  :  
  .ويف هذه احلالة يعمل دون شرط / إذا كان معرفاً بأل  -١
  :الة يعمل بأحد الشروط التاليةويف هذه احل/ إذا كان جمرداً من أل  -٢

 . أن يكون داالً على احلال أو االستقبال -أ
  . أن يعتمد على نفي أو استفهام أو نداء -ب
  . أن يكون خربا أو حاالً أو صفة -ج
م ما سبق تأمل األمثلة التالية  ولفه:  

 .هنأنا الفائز أخوه  .١
  .مرفوع ) الفائز(الفاعل فاعل السم / أخوه 

  .عمل عمل فعله ألنه جاء معرفاً بأل ) الفائز(الحظ أن اسم الفاعل 
  .التجار عارضون بضائعهم اآلن يف املعرض  .٢

   .مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو) عارضون(مفعول به السم الفاعل / بضائع 
  .ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه / هم 

  )اآلن(عمل ألنه دل على احلال أي الزمن احلاضر بدليل ) عارضون(الحظ أن اسم الفاعل 
  




  

 

 ٩٨

  .لست مؤذياً أحداّ ما حييت  .٣
  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره) مؤذياً(مفعول به السم الفاعل / أحداً 

  . السياق عمل ألنه دل على املستقبل ودل على ذلك) مؤذياً(الحظ أن اسم الفاعل 
٤.  فضلَ أبويه إال عاق رما منك.  

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة ) منكر(مفعول به مقدم السم الفاعل / فضل 
  .فاعل مؤخر السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة / عاق 

  ) .سبق مبا النافية(الحظ أن اسم الفاعل عمل ألنه اعتمد على نفي 
  . ؟أحافظٌ أمحد عهوده .٥

  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة ) حافظ( فاعل السم الفاعل /أمحد 
  .مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف / عهود 
  .ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه / اهلاء 

  .الحظ أن اسم الفاعل عمل ألنه اعتمد على استفهام 
  .يا بانياً مستقبلك بيدك ستدرك غايتك  .٦

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ) بانياً(مفعول به السم الفاعل / تقبل مس
  .ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه / الكاف 

  .الحظ أن اسم الفاعل عمل ألنه اعتمد على نداء 
  .طالبنا مقدرون مسؤوليام  .٧

ة ألنه مجع مؤنث سامل منصوب وعالمة نصبه الكسر  ) مقدرون(مفعول به السم الفاعل     / مسؤوليام  
  .وهو مضاف 

  .ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه / هم 
  .الحظ أن اسم الفاعل عمل ألنه جاء خرباً ملبتدأ 

  .مضى الطموح متخطياً كلَ عقبة تعترض سبيله  .٨
  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ) متخطياً(مفعول به السم الفاعل / كل 

  .مضاف إليه / عقبة 
  .حظ أن اسم الفاعل عمل ألنه جاء حاالً ال

  .أرتاح إلنسانٍ  مكرِم نفسه  .٩
  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف ) مكرم(مفعول به السم الفاعل / نفسه 
  .ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه / اهلاء 

  .الحظ أن اسم الفاعل عمل ألنه جاء صفة 
  

 
  

     
  

 
  .الصفة املشبهة ال تصاغ إال من الفعل الالزم ولذا فهي تكتفي بالفاعل إن عملت عمل فعلها 

  



 
  

 

 ٩٩

:   
   وإين لصبار على ما ينوبين        وحسبك أن اَهللا أثىن على الصرب -١

  .صيغة مبالغة فاعلها ضمري مستتر تقديره أنا / صبار 
  . العامل سديد رأيه -٢

  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ) سديد(فاعل للصفة املشبهة/ رأي 
  . إليه ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف/ اهلاء 

  . احذر ثورة املهضوم حقه -٣
  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ) املهضوم(نائب فاعل السم املفعول/ حقه 
  .ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه / اهلاء 

  . الظلم مذموم فاعله -٤
  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ) مذموم(نائب فاعل السم املفعول/ فاعله 
  . ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه /اهلاء 

  . اجلو رطب هواؤه -٥
  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف ) رطب(فاعل للصفة املشبهة / هواؤه 

  .ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه / اهلاء 
  . الشهيد تواقة نفسه إىل اجلنة -٦

  .ه الضمة وهو مضاف مرفوع وعالمة رفع) تواقة(فاعل لصيغة املبالغة / نفسه 
  .ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه / اهلاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




  

 

 ١٠٠

   اتـــــــــــنـــريـتم

  

ليـه  فـصير يـدك ع  إنّ أمري املؤمنني قد دفع إليك مهجة قلبه، :" قال هارون الرشيد يوصي مؤدب ولده    
مبسوطة، وكن حيث وضعك أمري املؤمنني، علمه السنن وبصره مبواقع الكالم، وخذه بتعظيم بين هاشـم إذا                  

  ". تفيده إياها من غري أن حتزنهفائدةحضروا جملسه، وال مترنَّ بك ساعة إال وأنت مغتنم 
  : استخرج من النص مثاالً  واحداً  على كل مما يلي-أ

  . صفة مشبهة -١
  .ل لفعل غري ثالثي  اسم فاع-٢
  . اسم مفعول لفعل ثالثي -٣
  . اسم مكان -٤

  . أعرب ما حتته خط يف النص إعراباً تاماً-ب
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة)مغتنم(مفعول به منصوب السم الفاعل :  فائدة ،.  
  

 "  ما   إنّ من أهمأن يكونَ  مهمته املعلم    يف أداءِ  يساعد  م ، يرشد  ًهم إىل املنهل العذب،  حمباً  لتالميذه، رفيقا
حيث ينهلون علوماً  مطلوبة ، وأخالقاً  مرغوبة، يقف وقفة األب من أبنائه، يلقى الواحد منهم بابتسامة تبعـث                  

  ".ملعطاء أنت أيها املعلم فما أجدر املعلم بالطاعة، ونعم األب ا. الفرح والسرور يف نفسه
  : استخرج من النص مثاالً  واحداً  على كل مما يلي-أ

  . اسم مكان -١
  . اسم تفضيل-٢
  . صيغة مبالغة-٣
  . اسم فاعل-٤

  : ما نوع كل مما يلي من املشتقات-ب
  . مرغوبة -
  . عذب -
  

  :حتته خط هو  اسم اآللة فيما -١
  لنحار وإنّ صخراً  إذا نشتو -   ب        ول     ـ الرسـمعراج القدس -أ

ـّيــه مقتل الرجل بني -   د        البترول يف الزرقاء      مصفاة -ج   فك
  :مشتق من الفعل ) مقتصد (  اسم الفاعل -٢

   اقتصد-     د أقصد         - تقصد              ج-قصد             ب -أ
  :اسم فاعل هي  اجلملة اليت تضمنت -٣

   من يسيء إلـي أنا أسامح- ب    من أساء إليــــك         سامح-أ
   من أساء إليك  هل ساحمت- باإلساءة إليك؟          دسامحأنت  هل -ج

  ):النص املختار من أفضل النصوص ( يف مجلة ) املختار (  كلمة -٤
   مصدر ميمي- اسم زمان            د- اسم فاعل         ج-ل       ب اسم مفعو-أ

 الرشيد  
 بؤدم  
 مبسوطة  
 جملس  

 منهـل  
 أهـم  
 معطـاء  
 معلـم  

 اسم مفعول  
 صفة مشبهة  



 
  

 

 ١٠١

  ): اإلسرائيلي يسعى إىل حمو الذاكرة الشعبية الفلسطينية احملتل(  نوع املشتق املخطوط حتته يف مجلة -٥
   اسم مكان- اسم زمان          د- ج      اسم فاعل       - ب         اسم مفعول      -أ

  ):منتهى(،كلمة )ملهندسون منتهى الشارع وصل ا (-٦ 
   اسم مفعول-د       اسم مكان    -  ج   مصدر ميمي      - ب            اسم زمان    -أ

  :هو ) تم ُّ ي(  اسم املفعول من الفعل -٧
ـَّم              ج-  ب    متمم                -أ ـَّم به- د     متموم به       - متـي    متـي

  : على النحو اآليت) مهبط( ، تضبط كلمة ) وملا كانت فلسطني مهبط األنبياء كثرت فيها املناسبات الدينية (-٨
ـِطَ               -أ ـِطُ             د-    ج  مهبطَ             -  ب  مهب ـِطِ - مهب    مهب

  ):فرم (  اسم اآللة من الفعل -٩
ـْرمة             -أ    مفرمة- مفـرام             د-  ج  مفـرمة             - ب    مف
   ):يرث ( الوزن الصريف للفعل -١٠

  يـفل -            ديـفْعل   -  ج              يـفْعل  - ب                يـعل  -أ
  

 :  
  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  أ  د  أ  ج  ج  ب  أ  ج  د  ج  رمز اإلجابة

  

  
   )،تآخىشئت،اصطفاه(اسم املفعول من األفعال  -١
  )،تآخىتفسد،يروى،يتحدى( اسم الفاعل من األفعال  -٢
 )ضاق ، عرب ( اسم املكان من األفعال  -٣
 )طار ، سار ( اسم اآللة من األفعال  -٤
 )وقف ، دعا ( اسم املرة من األفعال  -٥
 )دعا ، وقف ، ل( ن األفعال صيغة املبالغة م -٦
 )مشى ( فعل املصدر الدال على اهليئة من ال -٧
  )إيالء،ارتقاء(اسم الفاعل واسم املفعول من  -٨

  
   .احملتلةيتصدى األبطال للقوات  -١
  .حمتلةلن يستسلموا ما دامت األرض  -٢
٣-  ـُِسرت  .ثرة من عاده  بابه لكمطرقةك
 . حرارته قليلة هواؤه، رطباجلو  -٤

  
  .وأظنها يف انتقاء مواضع كموا أذكى مين يف انتقاء صحبيت من أصدقاء السوء القدامى -

  

 :  
  ).ياء املتكلم يف مين: (املفضل عليه) / اهلاء يف أظنها: (املفضل) / أذكى: (اسم التفضيل

  

 صطَفَى/مشيء بهفيه /م متآخى  
  فِسدراوٍ / م /حدتتآخٍ / مم  
 معرب / ق مضي  
  سيارة/ طيارة  
  قفةدعوة واحدة/ و  
  اءال/ وقّاف / دعـهن  
 شيةم  
 ٍولرتقَى-مولَى/  مرتقٍ -مم   

  

 اسم فاعل  
 اسم مفعول  
 اسم آلـة  
 صفة مشبهة/ صفة مشبهة  

  




  

 

 ١٠٢

  ــــة تمريـــــنـــــات  عـــام
  
 " أميت خري خرِ أُ  أمةجت       ـ للناس، انطلق أبناؤها حاملني للبشرية رسالة سمة، أخرجتها مـن الظـالمِ     ح 
احلالك إىل الن  هسواد  ور امللموسة إ.  يف كل موقع   هآثار  ا، وهو يشعر بأنّ        ن توىل أحد ض هم خالفة املسلمني

ناً علـى أحـوال     مئطْ البالد م  أخبارعاً  طلتس ذي حق حقه، فتراه خيرج م       ينال كلَّ  أناهللا يراقبه، وجعل هـمه     
نعم احلال، إين : دينة فسأله عن حاهلا، فقالالتقى راكباً من امل - يف طلعة له -الرعية، فهذا عمر بن عبد العزيز    

واهللا ألن تكون البالد كلها على هـذه        : والظامل فيها مقهور، وميزان العدل منصوب، فسر وقال       تركت املدينة   
  ".ما أعدلك يا فاروق عصرك :احلال أحب إيلّ مما طلعت عليه الشمس، فقال الرجل

  : استخرج من النص-أ
  . اسم مكان-١
  .ة مشبهة صف-٢
  . اسم آلة-٣
  . اسم فاعل لفعل غري ثالثي-٤
  . مصدراً  صناعياً -٥
  . اسم تفضيل -٦
  . صيغة مبالغة -٧
  .مصدراً داالً على املرة -٨

  :بني املوقع اإلعرايب لكل مما يلي حسب وروده يف النص  -ب
  )أنّ اهللا يراقبه (  املصدر املؤول -١
  )أن ينال (  املصدر املؤول -٢

  .رب ما حتته خط إعراباً تاماً أع-ج
هفاعل للصفة املشبهة مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة:  سواد.  
نائب فاعل السم املفعول مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة:  آثاره.  
مفعول به السم الفاعل منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  أخبار.  

  :غ مع الشكل التام ص-د
  )ترك ( ملبالغة من الفعل صيغة ا -١
  ).نال ( املصدر امليمي من الفعل  -٢
  ).التقى (  اسم املرة من الفعل -٣
  ).قال (  اسم التفضيل من الفعل -٤
  ).رأى (  اسم الفاعل من الفعل -٥
   ).رأى (  اسم املفعول من الفعل -٦
  

  المصــــــدر               اسم المفعول               اسم الفاعل               الفعــــــل         
  آت                         مآتى                          إيتـاءم    آتــى                 .١
 مرجو                         رجـاء                                            راجٍاـرجـ .٢
   معرِض                      معرض                       إعـراضرض                ـأع .٣

 موقـع  
 مسحـة  
 ميـزان  
 ًمستطلعا  
 البشرية  
 أحـب  
 فـاروق  
 طلعـة  

  
 ل جر حبرف اجلريف حم  
 يف حمل نصب مفعول به ثان  

  

 اكتر  
 منال  
 التقاءه  
 ًأحسن قوال  
 راٍء  
 مرئي  

  



 
  

 

 ١٠٣

    قاعد                        مقعود                        قعــودقعــد                 .٤
٥. أحببت                   بحم     ــبح                        بحم                    
      محتضن                     محتضن                      احتضان               حيتضن .٦
      عاصر                       معصور                       عـصر               تعصرِه .٧
 إياب/     آيـب                      مؤوب إليه                    أوب               يؤوب .٨

  
  

   ):مسلك الطالب يف املدرسة ممتاز ( يف مجلة ) مسلك (  كلمة -١
   مصدر ميمي- د    مصدر صناعي       -ج   اسم مكان        -ب   اسم مفعول       -أ

  : يف حمل) أن يرى(، املصدر املؤول )إنّ اهللا حيب أن يرى أثر نعمته على عبده ):(ص( قال -٢
   نصب حال   -  د          رفع خرب إنّ   -ج  نصب مفعول به   -ب    رفع فاعل       -أ

  :)التقيت زمالئي بعد غياب ملتقى األحبة املشتاقني ( يف عبارة ) ملتقى( كلمة -٣
   اسم مكان- اسم مفعول              د- مصدر ميمي       ج- ب   اسم زمان       -أ

  ):وصل املهندسون منتهى الشارع ( يف مجلة ) منتهى ( كلمة  -٤ 
   اسم زمان-   د   اسم مفعول         - اسم مكان          ج- مصدر ميمي       ب-أ

  ):ت امرؤ فيك جاهلية أن):( ص(يف قوله ) جاهلية( جاءت كلمة  -٥
   صيغة مبالغة- د       امساً  منسوباً      - مصدراً صناعياً     ج- ب   صفة مشبهة     -أ

  :هو ) الم (  اسم املفعول من الفعل -٦
ـُوم           -أ    لــوام-   د      مــالم        - مــالم           ج-  ب مل

جهر بـه ومـن هـو       من  لشهادة الكبري املتعال، سواء منكم من أسر القول و        عامل الغيب وا  :( قال تعاىل    -٧
  :، اسم الفاعل يف اآلية هو)مستخف بالليل وسارب بالنهار 

   مجيع ما ذكر-   د      سارب            - متعال              ج- مستخفٍ           ب-أ
 :  

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  د  أ  ب  ب  ب  ب  د  رمز اإلجابة

  
  

  ).رددتُ  ، حوى ( اسم الفاعل من األفعال  -١
 ).رزقت ، حوى ، راب ( اسم املفعول من األفعال  -٢
 ).سار ( اسم املرة من الفعل  -٣
 ).طلب ( املصدر امليمي من الفعل  -٤
 ).أنظر ( اسم اآللة من الفعل  -٥
  ).ترجم ( املصدر الصريح من الفعل  -٦

  حـاوٍ/ راد  
  مرزوق / مريب/ حموي  
  ـرةيس  
 مطلـب  
 منظـار  
 ترمجـة  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 



 
  

 

 ١٠٤ 

   *اجلـــــــر حــروف * 
 

     ا تضيف معاين األفعال ـسا جتر معىن الفعل قبلها إىل االسم بعدها، وتسمى حروف اإلضافة ألميت بذلك أل
قبلها إىل األمساء بعدها، فهي قنطرة توصل املعىن بني العامل واالسم ارور فال يستطيع العامل أن يوصل أثـره إىل              

  .ونة حرف اجلرذلك االسم إال مبع
  

ك         ال ذل مل جيز لضعف الفعل الالزم وقصوره عن       ) مررت سعيداً     : ( ، ولو قلنا  )مررت بسعيد   : ( نقول : ومث
  .الوصول إىل املفعول به إال أن يستعني حبروف اإلضافة

  

 
 

   


 
  . فيه أن تقوم على التقوى من أول يوم أحقسس أُ ملسجد-أ

 ----------- . عمله من بداية العامم أمحدتسلّ -ب


 

 .األقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد  -أ
 -----------  .مكة إىل املدينةهاجر الرسول من  -ب


 

  .خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا -أ
 ----------- )من ما . ( لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون -ب


 

 .التمس ولو خامتاً من حديد  -أ
  . من رمحة فال ممسك هلا  ما يفتح اهللاُ  للناس-ب
  .واجتنبوا الرجس من األوثان  -ج

----------- 


 

  خاشعاً  متصدعاً  من خشية اهللا  لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته-أ
 -----------  .ال تقتلوا أوالدكم من إمالق -ب


 

 .ريـــــاءنا من بشج ما -أ
   . ما اختذ اهللا من ولد-ب

ويشترط أن تسبق   
بنفي أو ـي أو     

 .استفهام
  

 
  

   
 

 
  .لـــــ إىل الليامـوا الصيـُّمتمث أَ -أ

 --------- .رنا من اجلمعة إىل اجلمعةطـُمـَـدعا رسول اهللا ف -ب


 

  . فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق-أ
 --------- .املدينةي بالرسول من مكة إىل سرِأُ -ب

 
  .جن أحب إيلّ مما يدعونين إليهس ال-أ

  . من املؤمن الضعيف املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا-ب
  ما أبغض جماملة املسؤول املتسلط إىل نفس املوظف النشيط-ج

اسـم  وهي الواقعة بعـد     
تفضيل أو فعـل تعجـب      

   بغض حب أوللداللة على

 قالوا حنن أولوا قوة وأولوا بأس شديد واألمـر إليـك            -أ 
 ----------  .فانظري ماذا تأمرين




  

 

 ١٠٥ 

  .ورة أخرى واألمر إليك أرى أن تستثمر أموالك بص-ب

 
  

   

 أ-أقلع   عن التدخنيأمحد. 
 --------- . رغبــــت عـــن األمـــر-ب

 نفس عن نفس شيئاي ال جتزً  واتقوا يوما-أ  ً. 
 --------- م ذه املهمة عن أخيـــك  ق-ب

 ما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه -أ. 
 --------- .ما قمت باإلصالح إال عن قناعة -ب

  

 
  

  

 
  

   


 
  . غلبت الروم يف أدىن األرض -أ

 ---------  .ال تضعي الطعام ساخناً  يف الثالجة -ب 


 

  ول اهللا أسوة حسنة لكم يف رس كانلقد -أ
  . لنصائحه يف نفوسنا وقع طيب -ب 
 . لك يف قليب حب كبري -ج

--------- 

 تعطل املدارس يف حزيران-أ  .  
 --------- .  تتحدد شخصية اإلنسان يف مراحل عمره األوىل-ب 

   

 
 .ونــ الفلك حيمل وعليها وعلى-أ

 --------- .وضع حممد الطابع على املغلف –ب 

 وفضلنا بعضهم على بعــض-أ . 
 --------- .يـسأمحل روحي على راحت -ب 

  ولتكربوا اهللا على ما هداكم -أ . 
   . اشكروا آبائكم على ما بذلوا من أجلكم -ب 


 

  .يه ال يكفـّ اإلصغاء إىل شرح املعلم مهم على أن-أ
  ---------   .ه الييأس من بلوغ اهلدفـّ قد يتعثر صاحب اإلرادة على أن-ب

 إنَّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم-أ .  
 ---------  . وآتى املال على حبه مسكينا ويتيما–ب 



 
  

 

 ١٠٦ 

 الذي ملتنين فيه-أ فذلكن  .  
 --------- .  حبستها خلت امرأة النار يف هرة  د-ب 

 
  

   

 تعلق الصيب بأذيال أمه-أ   
  أمسكتُ  بيد الضرير ألساعده-ب 

  الحظ أنَّ الصيب أمسك بأذيال أمه حقيقة،   -
 بيد الضرير حقيقةوأنَّ يدي التصقت 

 مررت باجلامعة األردنية-أ  
  تربطين بالصديق عالقة محيمة-ب 

ــة أو - ــصاق باجلامع ــظ أنَ االلت  الح
  مل يتم حقيقة وإمنا جمازاًبالصديق

 يرصد الفلكي الكواكب باملنظار-أ  
 قطعت التفاحة بالسكني -ب

الباء الداخلة على ما يستعان بـه        وهي   -
 حلصول الفعل

 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم-أ   
 ه ـ فكالً  أخذنا بذنب–ب 

 وهي الباء الداخلة على سبب الفعـل        -
 وعلته اليت من أجلها حصل

 درـ ولقد نصركم اهللا بب-أ 
   عاش يف طفولته بالريف-ب 

  درـأي يف ب -
   أي يف طفولته-

  أقسم باهللا ألرعني حق اجلار-أ   
 ---------  باهللا عليكم هل ناقشتم األمر-ب 

 أليس اهللا بأحكم احلاكمني-أ   
 ---------  وكفى باهللا شهيداً -ب 

 
 أذهب اهللا نورهم/ م ذهب اهللا بنوره-أ

 أجلس /  جلس املدرب بالالعبني   -ب  
  .املدرب الالعبني

 بالباء وصل الفعل إىل مفعوله فهي مثل        -
  متعدياًمريها الفعل الالزياهلمزة يف تص

  
 

  

   

 مد هللا رب العاملني احل-أ 
   العزة للمؤمنني-ب 

وهي الواقعة بني امسني اسم معىن واسم        -
 ذات

 
  الساعة ألمحد-أ

  وهي الواقعة بني ذاتني وجمرورها يملك-  الدار لسعيد-ب 

 
   اجلنة للمؤمنني-أ

  اللجام للفرس-ب 
 بني ذاتـني وجمرورهـا ال        وهي الواقعة  -

  رــيملك اآلخ




  

 

 ١٠٧ 

 
   أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم-أ

 ---------  إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق-ب 


 

  فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدواً-أ
  لدو للموت وابنوا للخراب-ب 

ن مل يلتقط موسى ليصبح عدواً لـه،         فرعو -
  .ولكنه التقطه فكانت العاقبة أن يكون عدواً

وكذلك اإلنسان ال يبين للخراب وال يلـد        
للموت،وإمنا تكون العاقبة واملآل هو املـوت       

 .واخلراب


 

   كلٌ جيري ألجل مسمى-أ
   ولو ردوا لعادوا ملا وا عنه-ب 
  عدنا للنقطة-ج

   إىل أجل-
   إىل ما وا عنه-
  إىل النقطة-


 

  وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب-أ
 مل يكن الشباب ليتخلوا عن دورهم -ب

 بكون منفي دائماً تسبق و -

   
 

  

   

 
   الطيبة كالشجرة الطيبة نفعا وتأثرياًالكلمة -أ

  علي كاألسد–ب 
--------- 

 - أي هلدايته إياكم-  كما هداكمه واذكرو   

  
 

  

   
 - مولود وليس له أب رب 
 - من غري رامٍرمية رب  

 الذي يعني املعىن سياق اجلملة
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  *حــــروف  العطف* 
  

     

     --------- 

     --------- 

     --------- 
    --------- 

  

  


 

  

  
 

  


 

      

 
 

 

 
 
 


  

 

  

  
 





 

  
 


 

 


 

                                                
 .ھنا ال یجوز الجمع بین المعطوف والمعطوف علیھ) 1(
   .وھنا یجوز الجمع بین المعطوف والمعطوف علیھ) 2(
داء ل     ) 3( ل حرف ابت ف ب ل  إلال یعطف بھا إال بشرط أن یكون معطوفھا مفردًا ولیس جملة، فإن تالھا جملة لم تكن للعط      :ضراب، مث

   ..) . جاءھم بالحق بلأم یقولون بھ جنة ( 




  

 

 ١٠٩ 

 

 

 
 
 



 

  
  

  *أنواع  الـــــواو* 
  

   

   

  
 
 

 


 

  
 


 

 

 

 
 
 

 

 




 

 

   

 
 

 
 

 




 

 
 

 
 

   

                                                
     . من سیدفع أجرة الباصولكنالفكرة عظیمة : حرف ابتداء أیضًا، ویفضل ھنا اقترانھا بالواو، مثل: بالنون الساكنة) لكْن() 1(

  . استثمارھا محدودلكّنطاقاتنا عظیمة : بالنون المشددة فھي حرف ناسخ لالستدراك والنصب، مثل) لكّن(أما 



 
  

 

 ١١٠ 

  
 

 
 

  
  
  
  
 
 

  )*مـا( أنـــــــواع  *  
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  *أحــــرف  اجلواب* 
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  *معاني بعض احلروف*
 

    


  --------- 

 
 --------- 

  
 
 

--------- 

 
 

 
 

--------- 

 


 

 


 
--------- 

   
  --------- 
  --------- 

–  --------- 

 

  --------- 
                                                

 ل على جواب الشرطخوھي التي تد )١(
 حرف شرط غیر جازم وھو حرف توكید وتفصیل: أما  )٢(




  

 

 ١١٣ 

  
 

  --------- 

  --------- 
 

 
--------- 

  --------- 
  --------- 

 

  --------- 

  
 --------- 

 

  
 


 

   
 

  
 

 

  
 

  

   *)كـــم ( أنـــــواع * 
 لى نوعني، مهاع) كم( تأتـي:  
 :اسم استفهام يستفهم به عن عدد مهم يراد تعيينهب.  

 :-كم يبلغ عدد املصابني بفريوس اإليدز يف العامل ؟   
   كم مدرسة يف األردن ؟-

  

 :اسم يخبر به عن عدد كثري مهم الكميةب.  
 :- باإلمث وكم أخذتنا العزة.  

  . وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية-
  

   *)أي ( أنـــــواع * 
وتأتـي على األنواع اآلتية :  

                                                
      وھنا تكون مسبوقة بجملة خبریة )٤(+)٣(

 

 العرض ھو الطلب برفق، والتحضیض ھو الطلب بحث، ونمیز بینھما من خالل السیاق )٤(
 ي أفادت التوبیخعلى الفعل الماض) ھالّ  ( إن دخلت  )٥(



 
  

 

 ١١٤ 

 : :-أي ثقافة صحية حتصل عليها تستفد منها-.      أي كتاب تقرأ يفدك .  
 : :-         أكثر  أي وسائل الوقاية م- أي كتاب حتب ؟ عدة ؟عاجنن مرض اإليدز ت  
 : :-َأ ن أخالقاًكرمهم أحسأي .  
 : :- مليون إصابة، ) ٣٥(بلغ عدد املصابني ) م١٩٩٩( يف العام

  .         ثوان) ٦(أي مبعدل إصابة جديدة لكل 
 : :-ك الكرميك بربيا أيها اإلنسان ما غر .  
 : :-أي فارس خالد بن الوليد فارس .  

  

 :ا أن يكون نكرةيشترط يف منعو.  
  

 : 
 :- خطيب أي أصغيت إىل علي.  

  *ة ــــامــ عــة أسئلــ* 
 

  ). الناس من يقول آمنا منو: ( قال تعاىل  -١
 ). سندس واستربق منيلبسون ثياباً خضراً : ( قال تعاىل  -٢
 ). الصواعق منجيعلون أصابعهم يف آذام : ( تعاىلقال   -٣
 ).يها فان علكل من : ( قال تعاىل  -٤
 ).النهار بـالليل وسارب بـومن هو مستخف : ( قال تعاىل  -٥
 ).أن اهللا يرى بـأمل يعلم : ( قال تعاىل  -٦
  أنه ال ييأس من رمحة اهللاعلىفالنٌ منكوب   -٧
 . الظهريةيف الصحراء يفسرت  -٨
 . سريعاًبهمررت  -٩

 .املقصبـقصصت الورقة  -١٠
 . متهور ال ينجو من لكة رب -١١
١٢- أمحق يعقل رب .  
  .لعاملني لـالنجاح -١٣

 
  ). إمساعيل ووإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت :( قال تعاىل   -١
 )تثري سحاباً فسقناه إىل بلد ميت فواهللا الذي أرسل الرياح:(ل تعاىلقا -٢
 ). من نطفة مثواهللا خلقكم من تراب :( قال تعاىل   -٣
 . كاتباً بلمل أقابل شاعراً   -٤
 . ذيله حىتيعجبين الطاووس   -٥
 . شعبان الصمنا رمضان   -٦
   خالد ؟أمأعلي أخوك   -٧
 

  

 
 ).هم يف غفلة معرضون  و اقترب للناس حسام :( قال تعاىل   -١
 ).العصر إنّ اإلنسان لفي خسر  و :(قال تعاىل   -٢

 التبعيـض  
 بيان اجلنس  
 السببيـة  
 استعالء حقيقي  
 الظرفيـة  
 زائدة للتوكيد  
 االستـدراك  
 ظرفية زمانية/ ظرفية مكانية  
 ازياإللصاق ا  
 االستعانـة  
 التكثيــر  
 التقليــل  
 االستحقاق  

 اجلمع واملشاركة  
 الترتيب والتعقيب  
 الترتيب مع املهلة والتراخي  
 االستدراك  
 التمييز والغاية  
 ات حكم ما قبلها ونفي ما بعدهاإثب  
 طلب التعيني  

 احلـال  
 القسـم  




  

 

 ١١٥ 

 لكن عني السخط تبدي املساويا و عني الرضا عن كل عيب كليلة   و   -٣
 .ن ـوجاء املعلمــــ  -٤
 .صلت متأخراً ساعة و  -٥

 

 
 ). خيشى اهللاَ  من عباده العلماء ماإنـ:( قال تعاىل   -١
 ). من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ما:( قال تعاىل   -٢
 ). دمت حياً  ماوأوصاين بالصالة :( قال تعاىل   -٣
 ). توعدون لواقع ماإنّ :( قال تعاىل   -٤
 . تبذلوا من جهد يقدر لكم ما  -٥
 . حييتما مقيم على العهد  إين -٦
 يتيح التراث للدارسني فرصاً نادرة للتعرف إىل طبيعـة          -٧

  يقدمه من صور صادقة أصليةماـاحلياة ب
 

 ).يسحتكمفـال تفتروا على اهللا كذباً :( قال تعاىل   -١
 ).ليس من اهللا يف شيء فـمن يفعل ذلك و:( قال تعاىل   -٢
 .ـال خيطر على بايل أن أحفظها حرفياًفـأما هذه النصوص النثرية   -٣
 .) تغرنكم احلياة الدنياالإن وعد اهللا حق ف:( قال تعاىل -٤
 ).يطوفوا بالبيت العتيق لـو:(  قال تعاىل -٥
 .إنّ الطالب اتهدين سوف ينجحون أال   -٦
 .يرسب اتهدقد   -٧
  . قادمٌ  رجلَال  -٨

 
 

  :يف هذه اجلملة) ما. ( مالك من دنياك إال عملك الصاحل الذي يلقاك -١
   نافية- د   استفهامية         - ج               شرطية       - ب    موصولة      -أ

  :، واو )جير أذيال اهلزمية هو وعاد الظاملُ (  الواو يف مجلة -٢
   املعية- القسم               د-  ج             العطف        - ب    احلال         -أ

  ):فتجاوز( الفاء يف كلمة . حبكمة وقوة، فتجاوز احملنة واجه الوطن التحديات -٣
   أصلية-  د         تزيينية     - رابطة جلواب الشرط       ج-  ب   سببية         -أ

  ):ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته:( يف قوله تعاىل ) من( يفيد حرف اجلر -٤
   السببية-   د     التبعيض      - ابتداء الغاية املكانية         ج-ب     الظرفية       -أ

  :الذي يفيد السببية تضمنته اجلملة) من(حرف اجلر  -٥
   غادرت املكان من ساعة-                    ب شغلتين ساعة من النهار  -أ

   واصلت الدراسة من ساعة متأخرة ليلة أمس- د    غريت وجهة نظري من ساعة جدال    -ج
  :فاء السببية هي يف مجلة -٦

   ال تكن قاسياً  فتكسر- ب        أمل جيدك يتيماً فآوى                  -أ
   من اخلطأ أن تأكل فتنام-  د       إن تضعف فستقل هيبتك           -ج

 زائدة كافـة  
 نافيــة  
 مصدرية ظرفية  
 موصولـة  
  شرطيـة  
 مصدرية ظرفية  
 موصولة  

  
  

 السببية والترتيب والتعقيب  
 الرابطة جلواب الشرط  
  ا(واقعة يف جوابأم(  
 النــهــي  
 الم األمــر  
 االستفتاح والتنبيه  
 الشـــك  
 النافية للجنس  

  

 االستئنافية  
 اجلمع(عراب واو اإل(  
 واو أصلية  



 
  

 

 ١١٦ 

  :هي واو) والليل( الواو يف كلمة ). والضحى والليل إذا سجى:(  قال تعاىل-٧
   القسم-  د   االستئناف       - ج            العطف          - ب  املعية           -أ

  :املصدرية هي) ما( اجلملة اليت تضمنت -٨
   إذا ما قلت فاوجز-وات واألرض        ب سينتصر احلق ما دامت السما-أ

   ما زال الطقس بارداً -   د  ما تعمل من خري جتده                          -ج
  :الذي يفيد السببية) الباء( اجلملة اليت تتضمن حرف -٩

  حلق باهللا عليك قل ا- وكفى باهللا شهيداً   د- ج  مررت به سريعاً   - دخلت امرأة النار رة   ب-أ
  :يف اآلية )مث(حرف العطف  يفيد ). من نطفة خلقه فقدره مث السبيل يسره: ( قال تعاىل -١٠

   الترتيب والتراخي-د  الترتيب والتعقيب   - ج    املشاركة والتعقيب   - اجلمع والترتيب    ب-أ
  :، من حروف)إي، لقد تغريت األزمنة وتغريت األشياء( يف هذه اجلملة ) إي ( -١١ 

   القسم - د    النفي              -ج     االستدراك         - ب     اجلواب          -أ
   ):ولتكربوا اهللا على ما هداكم:(يف قوله تعاىل) على( املعىن الذي أفاده حرف اجلر -١٢

   الظرفية-  د       ااوزة       -  ج   االستعالء           - التعليل               ب-أ
  :هو) وأنفقوا مما رزقناهم:( يف قوله تعاىل) من( املعىن الذي أفادته  -١٣

   التأكيد- بيان اجلنس          د- ج       التبعيض          -ب  التقليل              -أ
   :هو) تعلم ما يف نفسي: ( تعاىلهلوقيف ) ما(نوع  -١٤

   استفهامية- اسم موصول         د-   ج   تعجبية             - ب    نافية              -أ
  ):ومن هو مستخف بالليل:( تعاىلهلوق يف )الباء(يفيد حرف اجلر  -١٥

  ةـ السببي- االستعالء             د-ج    الظرفية              - ب        ااوزة       -أ
  /:ما كنت أمريكم بل خادمكم /  يف مجلة )بل( يفيد حرف العطف -١٦

  يــ النف- اإلضراب            د- ج     االستدراك         -ب  ترتيب والتعقيب   ال-أ
  )/:ه يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرىوما يدريك لعل: ( تعاىلهلو قيف) فتنفعه( يف كلمة )الفاء( -١٧

   سببية-  د   رابطة للجواب    - ج  استئنافية              -ب       عاطفة          -أ
  : يف بيت زهري اآليت)من( يفيد حرف اجلر -١٨ 

  : وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم         خليقة من ومهما تكن عند امرئ 
   التعليل- د   البدل              -ج     التوكيد            - ب     التبعيض          -أ

  ):أنزلنا عليها املاء اهتزت وربتإذا فومن آياته أنك ترى األرض خاشعة :( تعاىلهلو قيف) الفاء( -١٩
   حسب ما قبلها- سببية                د- عاطفة                  ج- ب    استئنافية          -أ

  




  

 

 ١١٧ 

  ) : بشراًما هذا: (   يف قوله تعاىل)ما( -٢٠
  دةــ زائ-ة             دــ نافي-  ج  استفهامية           -ب   تعجبية              -أ

  : يف اآلية تفيدالفاء ،) بقدرها بقدر فسالت أوديةٌأنزل من السماء ماًء(:قال تعاىل -٢١
  اجلمــع -د    التخيري           - ج  الترتيب مع التعقيب  - الترتيب مع التراخي  ب-أ

  ):التمس ولو خامتاً من حديد:( هليف قو) من(حرف اجلر  يفيد -٢٢
   التعدية-  د  بيان اجلنس        -    ج  تبعيض             ال-ب    انتهاء الغاية        -أ

  ):يا نار كوين برداً  وسالماً  على إبراهيم :( يف قوله تعاىل) وسالماً ( الواو يف كلمة -٢٣
   احلال-     د  االستئناف       -  ج   املعية                 -ب   العطف              -أ

  ): عثرة بلسانهمن املرء يصاب:( يف مجلة)من(يفيد حرف اجلر  -٢٤
   التبعيض-   د  بيان النوع      - السببية           ج-ب    الظرفية             -أ

  :بِـ / أليس التبذير مذموماً ؟:/  جياب باإلجياب عن السؤال اآليت-٢٥
   بلى- د    أجل            -   ج   ال                 - نعم               ب-أ

  ):قتل اإلنسان ما أكفره:(ه تعاىل يف قول)ما (-٢٦ 
   موصولة- تعجبية             د-  ج  استفهامية           - نافية              ب-أ

  ): زيدما أحسن( يف مجلة ) ما(نوع  -٢٧ 
  شرطية -         داستفهامية -ج                 تعجبية -  ب          نافيـة -أ

  ):فبما رمحة من اهللا لنت هلم( يف مجلة ) ما(نوع  -٢٨ 
  مصدرية -           دموصولة - ج                نافيـة - ب             زائدة-أ

امللك املؤسس مبدينة القـدس      اهتمام استمرار الرعاية اهلامشية ب    ويتواىل( يف مجلة   ) على(يفيد حرف اجلر     -٢٩
  :) على ما كان يواجهه من حتديات

  املصاحبة -    د          املقايسة - ج               ااوزة - ب            االستعالء -أ
:  

  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  ب  أ  أ  د  أ  أ  د  ب  ج  د  أ  أ  د  رمز اإلجابة
  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  رمز السؤال
  ج  د  ب  أ  ج  ب  ج  أ  ب  د  ج  ب  ج  رمز اإلجابة

  ٢٩  ٢٨  ٢٧  رمز السؤال
  د  أ  أ  رمز اإلجابة

  




  

 

 ١١٨ 

  *ة ــــامــ ع تمريـــــنــــات* 
  

 
شباب واهللا مكتهلون يف شـبام،      : (( قال أحد اخلطباء املشهورين يصف أصحابه بعد أن فرغ من القتال          

ىل إليهم وهم يف جوف الليـل       ا، أنضاء عبادة وأطالح سهر ينظر اهللا سبحانه وتع        أرجلهمثقيلة عن الباطل    
ـ        رِكْ ذ ن م هم بآية  على أجزاء القرآن، كلما مر أحد      أصالم حمنية بآية م ن  اجلنة بكى شوقاً إليها ، وإذا مر

  .)) جهنم بني أذنيه رـزفيذكر النار شهق شهقة كأن 
  :استخرج من النص السابق مثاالً واحداً على كلٍ مما يأيت) أ(

  ةــ ثقيل                        ة               ـشبهـة مــ صف-١
  ةــشهق                                مصدر دال على املرة         -٢
  ةـحنيـم                               اسم مفعول لفعل معتل        -٣
  الــالقت                                مصدر صريح لفعل جمرد     -٤
  الحــ أط                       ة                ــلـع قـمـ ج-٥
  اًـوقـ ش                            ه            ـلـول ألجـ مفع-٦
  )سبحانه وتعاىل (                               مجلة ال حمل هلا من اإلعراب    -٧
٨-                  فعل معتل متعد                              فــيص  
  ونـمكتهل                                اسم فاعل لفعل غري ثالثي   -٩

  مشهورين                                مجع مذكر سامل              -١٠
  

  ما املوقع اإلعرايب لكل مما يأيت) ب(
  .يف حمل جر باإلضافة ) : أن فَرغَ(  املصدر املؤول -١
  .يف حمل نصب حال) : يصف أصحابه (  مجلة -٢

  

  .أعرب ما حتته خط يف النص السابق) ج(
:  

  باإلضافة يف حمل جر:هم/نائب فاعل مرفوع السم املفعول وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف:أصالم-١
  يف حمل جر باإلضافة: هم /فاعل مرفوع للصفة املشبهة وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف: أرجلهم-٢
  اسم كأن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة:  زفري -٣

  

  يف النص السابق حروف خمطوط حتتها ، بني نوع كل حرف واملعىن الذي أفاده) د(
١- م  و شباباهللا مكتهلون يف شبا                                 حرف جر للقسم   
   حرف جر يفيد ااوزة                                          الباطل أرجلهم عن ثقيلة -٢
  حرف عطف يفيد اجلمع واملشاركة                                      أطالح سهر  و عبادة ء أنضا-٣
         حرف جر يفيد الظرفية الزمانية                                           جوف الليل      يف وهم -٤
   حرف جر يفيد االستعالء                                 أجزاء القرآن على حمنية أصالم -٥
   حرف تشبيه ونصب                                        زفري جهنم بني أذنيه   كأن -٦
  / يفيد اإللصاق اازي حرف جر                               ذكر اجلنة منآية ب كلما مر أحدهم -٧

  حرف جر يفيد بيان النوع 



 
  

  ١١٩ 

 

          ذكر الكاتب يف حديثه عن اخلليفة الزاهد أنه أمسى يوماً وقد فرغ من حوائج الناس، فـدعا           
ورأت فاطمة بنت   . موعه على خده  مبصباح مث صلى ركعتني مث أقعى واضعاً يده حتت ذقنه تسيل د           

أجـل،  : يا أمري املؤمنني، لشيء ما كان منك ما رأيت الليلة ؟ قال           : عبد امللك ذلك منه فقالت له     
إنـي ولِّيت أمر هذه األمة فذكرت الغريب القانع، والفقري احملتاج، واألسري املقهور، فعلمـت أنّ               

  . حجة فخفت على نفسيحممد وال تقوم يل مع عذر يل عند اهللا يثبتاهللا سائلين عنهم، فخفت أال 
  

  استخرج من النص السابق مثاالً واحداً على كلٍ مما يأيت ) أ(
  رـ  أمي                                                    منادى منصوب -١
  تـ  بن                                                        بدل مرفوع -٢
    التاء املتحركة يف الفعل ولِّيت                                            نائب فاعل       -٣
  ةـ  فاطم                                               ممنوع من الصرف   -٤
  ن حوائج الناس  وقد فرغ م                                                    مجلة حالية       -٥
  لـ  أج                                                    حرف جواب   -٦
    مصباح                                                     اسم آلة        -٧
  احملتاج                                        اسم مفعول لفعل مخاسي     -٨
    كان منك ما رأيت الليلة                                       بني امسه وخربه فعل ناسخ مث-٩

  ) فرغ وقد  (                                           حرف يفيد التأكيد     -١٠
  

  ني ؟ يف املوضع) ما ( مرتني ، فما نوع )  رأيت منك الليلةما كان مالشيء ( يف مجلة ) ما ( وردت كلمة ) ب(
:  

  نكرة تامة) األوىل (ما -١
  اسم موصول) الثانية (ما -٢

  

  ؟) أن اهللا سائلين عنهم ( ما املوقع اإلعرايب للمصدر املؤول ) ج(
: علم (  املصدر املؤول سد مسد مفعويل(  

  

   :)رزقت ( غ مع الشكل التام من الفعل ص) د(
  رزاق          صيغة مبالغة        -١   
  مرزوق           اسم مفعول       -٢   

  

  . يف النص السابقخطأعرب ما حتته ) هـ(
  . وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،فعل مضارع منصوب:  يثبت -١
  . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة،فاعل مرفوع:  عذر -٢
  . وعالمة جره تنوين الكسر الظاهر،مضاف إليه جمرور:  حممد -٣



 
  

  ١٢٠ 

  
  :)ا السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحرأم( يف قوله تعاىل ) مساكني (  عالمة جر -١

  الفتحة. د  تنوين الكسر. ج  الكسرة       . ب  الياء         . أ
  ) : بزيارة أضرحة بعض األولياء أن يقومواسطينيون اعتاد الفل(  املصدر املؤول املخطوط حتته يف عبارة -٢

  يف حمل نصب مفعول به. ديف حمل رفع فاعل      . ج  يف حمل نصب نعت  . ب  يف حمل رفع نعت. أ
  :شهراً ...............  شهور السنة-٣

  اثنتا عشرة. د  اثنا عشرة     . ج  اثنتا عشر     . ب  اثنا عشر      . أ
  ) :والذين صربوا ابتغاء وجه رم ( يف قوله تعاىل )  ابتغاء ( كلمة إعراب -٤

   منصوبمفعول مطلق. د   ألجله منصوبمفعول. ج   منصوبحال. ب   به منصوبمفعول. أ
  :هي ) اإليدز هو الطاعون اجلديد والقنبلة القاتلة املوقوتة يف جسم املبتلى به (  الصفة املشبهة يف مجلة -٥

  املبتلى به. د  القاتلة        . ج  جلديد       ا. ب  الطاعون      . أ
  :فعل الصحيح من اآلتية ال -٦

  اتقد. د  اتعظ         . ج  اختذ          . ب  اتسم           . أ
  : اجلملة اليت تتضمن مفعوالً مطلقاً فيما يأيت هي -٧

  أهدت فاطمة أختها قميصاً قطناً. ب  تلتهم النار اهلشيم التهاماً. أ
  نرجو اهللا السالمة يف الدنيا واآلخرة. د  أخفى احملسن الصدقة حجباً هلا عن العيون .ج

  :توكيداً معنوياً ) كال (  يف أي العبارات وردت -٨
  مررت بكال البائعني. د  كافأت كال الطالبني. ج  فاز املتسابقان كالمها. ب  كال املعلمني جمدان. أ

   :هو) انقسم (  الوزن الصريف للفعل -٩
  افتعل. د  انفعل      . ج  افعوعل      . ب  افعلل       . أ
  :هو ) أخرج ( املعىن الذي أفادته الزيادة يف الفعل ) كلما أخرجك ربك من بيتك باحلق (  فال تعاىل -١٠

  الدخول يف املكان. د  الصريورة      . ج  السلب     . ب  التعدية     . أ
  : ممنوعة من الصرف ألا )غضبان(، كلمة ) قومه غضبان أسفاً فرجع موسى إىل (  فال تعاىل -١١

  )فَعلى ( صفة على وزن فعالن الذي مؤنثه . ب  علم مزيد بألف ونون. أ
  )فُعلى ( صفة على وزن فعالن الذي مؤنثه . د  )فعالنة ( صفة على وزن فعالن الذي مؤنثه . ج

  : حتته خط نوع ما)  ملا توعدون هيهاتهيهات ( قال تعاىل ) ١٢
  توكيد لفظي. دفعل ماضٍ                   . ج  اسم فعل ماضٍ. باسم فعل أمر                . أ
  ): وما كتبت قصاصايت إال رمحة باآلخرين (نوع االستثناء يف ) ١٣

  منقطع. د  تام مثبت       . ج  ناقص       . ب  تام منفي       . أ
  :هو ) وإذا أراد اهللا بقومٍ سوءاً فال مرد له وما هلم من دونه من وال (  يف قوله تعاىل) الفاء(نوع ) ١٤

  سببية. دواقعة يف جواب الشرط    . ج  استئنافية    . ب  عاطفة   . أ




  

 

 ١٢١ 

) يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم (يف قوله تعاىل    ) استجيبوا(إعراب الفعل    -١٥
  :و ـــه

  مر مبين على السكون املقدر على آخرهأفعل . ب  مر مبين على حذف حرف العلةأفعل . أ
  فعل أمر جمزوم وعالمة جزمه حذف النون. د  مر مبين على حذف النونأفعل . ج

  :يف هذه اآلية ) استسقى ( املعىن الذي أفادته الزيادة يف الفعل ) وإذ استسقى موسى لقومه (  قال تعاىل -١٦
  التعدية. د  الطلب     . ج  التكثري واملبالغة    . ب  عة     املطاو. أ
  :هو ) نوذلك اليوم الذي كانوا يوعد( نوع الواو يف قوله تعاىل -١٧

  واو اجلماعة. دواو أصلية                            . ج  واو احلال. بواو مجع املذكر السامل             . أ
  ) :في سكرم يعمهونللعمرك إم (  نوع الالم يف قوله تعاىل-١٨

  الرابطة. د  األمر     . ج  املزحلقة      . ب  االبتداء     . أ
  :هي اسم ) لتكون سداً منيعاً أمام أي حتد يهدد وطنكم ( يف مجلة ) حتد (  كلمة -١٩

  موصول. د  ممدود    . ج  منقوص      . ب  مقصور     . أ
٢٠-سامي أكثر اجتهاداً من أخيه(يف عبارة ) اجتهاداً(عرب كلمة  ت(:  

  مفعوالً مطلقاً. د  متييزاً   . ج  حاالً منصوباً   . ب  مفعوالً ألجله    . أ
  : اجلملة اليت اشتملت على مصدر هيئة هي -٢١

  جلست جِلسة احلذر. ب  لكل جواد كبوة                . أ
  وقفت وقفة واحدة. د  حججت البيت حجة          . ج

  :هو فعل ) وهب اُهللا اإلنسان عقالً(يف مجلة ) وهب( الفعل -٢٢
  متعد إىل ثالثة مفاعيل. دمتعد ملفعول به واحد        . ج  متعد ملفعولني. بالزم                            . أ
  :)ال جتعل لسانك أسبق من عقلك( جاء اسم التفضيل يف عبارة -٢٣

  )لأ(معرفاً بـ . دمضافاً إىل نكرة               . ج  مضافاً إىل معرفة. بل واإلضافة      أ من جمرداً. أ
  : مجع املؤنث السامل فيما يأيت هو -٢٤

  أبيات ، أقوات. د، أقوات                  خزانات. ج  معلمات ، خزانات. بمعلمات، أبيات                   . أ
  : ساملاً وهي الكلمات التالية جاءت جمع مذكرٍ واحدة من -٢٥

  مكني. د  مستغفرون     . ج  مكنون    . ب  شياطني    . أ
  :تفيد )  ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش كم من صائمٍ( يف عبارة ) كم (  كلمة -٢٦

  النفي. د  االستفهام       . ج  التقليل     . ب  التكثري      . أ
  :هو  ) دراهم معدودةفشروه بثمن خبس ( حيح ملا حتته خط يف عبارة  الضبط الص-٢٧

  دراهم معدودةً. ددراهم معدودة                     . ج  دراهمِ معدودةً. بدراهمِ معدودة                     . أ
٢٨-ال إله إال اهللا ( يف عبارة ) اهللا ( عرب لفظ اجلاللة  ي: (  

  نعتاً مرفوعاً. د  خرباً مرفوعاً. ج  مبتدأ مرفوعاً. ب  بدالً مرفوعاً. أ



 
  

  ١٢٢ 

   :)ناد ( عرب كلمة  ، ت)املكتبة ناد ثقايف أديب(  -٢٩
  نعتاً مرفوعاً بتنوينٍ مقدرٍ على آخره. ب  مضافاً إليه جمروراً. أ

  بدالً مرفوعاً بتنوين مقدر. د  خرباً مرفوعاً بتنوين ضم مقدر على الياء احملذوفة .ج
  :امساً جمروراً وعالمة جره ) أخي ( عرب  ، ت)أرسلت كتاباً إىل أخي(  -٣٠

  الكسرة املقدرة على الياء. ب  الكسرة املقدرة على اخلاء        . أ
  الكسرة الظاهرة على اخلاء. د  الياء ألنه من األمساء اخلمسة     . ج

٣١- )القناعة كرتاًو جدت(عرب  ، ت ) ًكرتا (:  
  نعتاً منصوباً. د  مفعوالً به ثانياً منصوباً. ج  حاالً منصوباً. ب   منصوباًمتييزاً. أ
  :فعل الشرط جمزوم وعالمة جزمه ): تسع (  ، كلمة )حيثما تسع جتد رزقاً( -٣٢

  الفتحة الظاهرة على العني. د  حذف النون. ج  السكون املقدر. بحذف حرف العلة                  . أ
  ):ما جاء متأخراً سوى علي ( يف مجلة ) سوى( إعراب كلمة -٣٣

  حرف استثناء. د  حال      . ج  فاعل     . ب  اسم استثناء    . أ
  ) :حوالً ( عرب كلمة ت) مثانني حوالً ال أبا لك يسأم       سئمت تكاليف احلياة ومن يعش    (-٣٤

   منصوباًبدالً. د  متييزاً منصوباً. ج  حاالً منصوباً. ب  نعتاً منصوباً. أ
   ... ):فعالً مضارعاً: حتسنب (عرب ت) وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً (  قال تعاىل -٣٥

  مبنياً يف حمل جزم. د  مرفوعاً    . ج  منصوباً    . ب  جمزوماً     . أ
  : للفراغ املتروك هي ، الكلمة املناسبة)الوجهني    ) (اس إن من شر الن(:  قال صلى اهللا عليه وسلم -٣٦

  ذوا. د  ذي        . ج  ذا         . ب  ذو         . أ
  إن اهللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا ، خرب إن يف اجلملة السابقة هو :  قال صلى اهللا عليه وسلم -٣٧

  يف الدنيا. د  يعذبون الناس      . ج  الذين      . ب  يعذب      . أ
  : هو ) بىن ( من الفعل  اسم املفعول -٣٨

  مبين. د  مبنى         . ج  مبنوي       . ب  مبنٍ      . أ
  

:  
  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رمز السؤال
  ب  أ  ج  ب  أ  ب  ب  ج  أ  د  د  رمز اإلجابة
  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  رمز السؤال
  ب  ب  ج  ب  ب  د  ج  ج  ج  ب  د  رمز اإلجابة

  ٣٣  ٣٢  ٣١  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ؤالرمز الس
  ب  أ  ج  أ  ج  أ  ج  أ  ج  ب  أ  رمز اإلجابة
  ٣٨  ٣٧  ٣٦  ٣٥  ٣٤  رمز السؤال
  د  أ  ب  د  ج  رمز اإلجابة

  

  


